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Előszó 

Sorsa van a könyveknek! Egyre mostohább! Tudják ezt a "könyvcsinálók", akikre 
mostanság rossz napok járnak. Többszörösen is rossz napok. Merész elmék halálát 
is jósolgatják. Rövid egy-két évtizeden belül eldől ugyanis, hogy az elektronikus 
információ-hordozók végleg megássák-e a síqát a Gutenberg-galaxisnak, avagy 
új minőségű virágkorát hozzák?! Rövid egy-két évtizeden belül az is eldől, hogy 
milyen mértékben és formában finanszírozza meg a társadalom a "könyvcsinálók" 
munkáját. Remény él bennünk az iránt is, hogy a kutatások igazát, hipotéziseit, 
de talán még a kutatók tévedéseit sem fogják politikai vagy államigazgatási 
érdekből, ideológiai indíttatásból kiátkozni. Reménykedünk abban is, hogy az 
információt hordozó történeti források nemcsak könnyebben hozzáférhetők 
lesznek, hanem feldolgozásuk, elemzésük csak a kutatói kíváncsiság és tehetség 
járma alatt "görnyedezhet", s múltról igazán csak ezeknek a forrásoknak a 
megszólaltatásával lesz érdemes regélni. 

Ilyen és hasonló szándékok hozták létre az 1980-as évek közepén a Hajnal 
István Kört is, amelyiknek alig több mint egy évtizedes tevékenysége már maga 
is történelem: szemléletbéli, módszertani és talán egy kicsit generációs "história" 
is. 11 konferenciájával, 5 kiadott gyűjteményes kötetével, egy "suplementum-
kötetével", 2 kiadásra váró, 2 szerkesztés alatt álló könyvével tudománytörténeti 
elemzésre is méltó teljesítményt tudhat maga mögött. 

Ennek á történész társaságnak, a Hajnal István Körnek a tevékenységébe 
gyökerezik ez a kötet is. A Mágnások, birtokosok, címerlevelesek összefoglaló 
címen megjelenő tanulmányok kilencedik kötete a Rendi társadalom - polgári 
társadalom sorozatnak. A könyv törzsét a Pécsváradon 1995 nyarán megrendezett 
történész-konferencia előadásai képezik. A konferencia témája a magyarországi 
nemesség 1686 és 1815 közötti társadalmi helyzete, vagyoni tagozódása, 
viselkedése, mentalitása stb. volt. 

Legfontosabb erénye ezeknek a Hajnal István Kör szervezte és bonyolította 
konferenciáknak, hogy minden esetben levéltári forrásokat szólaltatnak meg az 
előadók, vagy módszertani kérdéseket feszegetnek, nemzetközi, főleg európai 
összehasonlításokat végeznek. Mindenki megtapasztalhatja ezt, ha belelapoz a 
Kör eddigi kiadványaiba, avagy csak ebbe a kötetbe. Ezzel függ össze, hogy az 
MTA Történettudományi Intézetének munkatársai és az egyetemek oktatói, 
kutatói mellett olyan sok levéltáros kapcsolódik a konferenciához és a kötetekhez. 

A tudatosan szervezett konferenciák tematikus anyagai rendszerint európai 
kitekintéssel indítanak, majd a hazai szintézis-kísérlet mellett esettanulmányok, 
részproblémák, regionális jellemzők tárházát villantják fel, megszólaltatva a 
rokon- vagy segédtudományok képviselőit is. Ez történt most is. 
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Ódor Imre európai nemességet és nemesség-kutatást szemléző előadását 
tanulmánnyá fejlesztette. Ezáltal az olvasónak "rálátása" nyílik a 18-19. század 
fordulóján "minőségileg megújuló" nemesség szerepére a polgári társadalmak 
megszervezésében. A "feltörekvő polgárság" tehát nemcsak megsemmisítette, 
legyőzte, hanem magasabb szinten "önmagába építette" a megújuló nemességet. 

Nem volt ez másként Magyarországon sem. Legfeljebb több gonddal, 
szegényebb polgársággal, másféle értékrenddel, regionálisan tagoltabb formában, 
több szóródással, deklasszálódással, tömeges perifériára-szorulással, hasonló 
utakat és ösvényeket taposott a magyarországi és erdélyi nemesség is. Pálmány 
Béla nagyívű eszmefuttatása és Szántay Antal remekbe szabott miniatúriája 
bizonyítja ezt a legplasztikusabban. 

A hivatalban, a katonai pályán szerzett tapasztalat, az iskolában 
megszerezhető tudás és szakismeret, a kényszerű vagy önként vállalt utazás 
éppúgy, mint a közéletben való tevékenység, legyen az választott vagy 
kinevezéssel megszerzett tisztség, a 18. század végétől a nemesség jelentős rétegeit 
formálja át. Erről tanúskodnak a regiopális vizsgálódások is. Szíjártó M. István a 
vármegye és a diéta viszonyának, a rendek szerepváltásának elemzése során jutott 
erre az eredményre. 

Gerhardt Éva a nemesség katonai szerepvállalását vizsgálja a napoleoni 
háborúk idején. Nagyívű tanulmánya számos általánosítás megfogalmazását 
inspirálta, s bizonyára sok vitát vált majd ki elemzőiből, értékelőiből, mint ahogy 
vita támadt a nemesi felkelés fegyverbe szólítása körül már a cselekmény idején 
is, nem beszélve azokról a politikai érvekről pro- és contra, amelyek a 
reformkorban körbelengték a magyarországi nemesség ezen utolsó kollektív 
hadivállakozását. A kedélyek elcsitításához, a társadalmi-, rendi valósághoz 
közelebb álló válasz megfogalmazásához az európai haditechnika, 
hadseregszervezés, az országok gazdasági helyzetének, társadalmi tagozódásának 
alaposabb felmérése és forrásadatolása szükségeltetik. 

Könyvünk lényegét azonban mégis azok a regionális kutatások hordozzák, 
amelyek ezúttal vármegyei keretek között vizsgálják a nemesség vagyoni és 
társadalmi tagozódását. Az 1790-1812 közötti időben - történelmi szükségből -
többször is számba vették a nemesség fekvő ingatlanait, fekvőségeiből és nemesi 
jogállásából származó jövedelmeit. Ezen összeírások elemzése a fő erőssége e 
kötetnek. Moson (Dominkovics Péter), Veszprém (Hudi József), Zemplén (Barta 
János), Somogy (Kaposi Zoltán), Szabolcs (Láczay Magdolna), Vas (Tóth István 
György), Tolna (Várady Zoltán), Baranya (Márfi Attila) vármegyék nemességéről 
készültek ilyen jellegű tanulmányok, Baranya esetében magukba ölelve a 
kulturális, nemzeti és nyelvi törekvéseket is. 
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Mintha csak feleselne a jelennel a múlt. Ebben a kötetben is a 
"polgárosultabb" Dunántúl "játssza a főszerepet". Olyan nagy múltú régiók 
maradtak "kutatók nélkül", mint Bihar vagy Szatmár megye. Kívül rekedt a 
köteten Erdély, a "székelység"; nem kapott szót a "hajdúság", a "jászság", a 
"kunság". Pedig a rendiségnek inkább a nemességgel harmonizáló, semmint a 
jobbágysággal egyforma terheket viselő kollektív képződményeiről van szó az ő 
esetükben is. 

Regionális jellemző azonban az is - egyre karakterisztikusabban kirajzolódó-, 
hogy a Dunától Keletre eső térségek elesettsége, pénztelensége egyre inkább 
halmozza az érdektelenséget. Vajha ne csapna át ez közönybe és önfeladásba a 
jövőben! 

Föl kellene oldani végre a görcsöket is, és legalább a történészeknek kellene 
perbe szállni Molnár Eriknek azon nézetével, hogy a magyarság történelmi léte a 
"Trianonnal körbehatárolt" térségben zajlott. A nemesség és a jobbágyság ugyanis 
rendi, nem pedig nemzeti vagy térbeli kategória. A bihari román nemeseknek, a 
liptói, túróci szlovák kiváltságosoknak éppen úgy az 1351 -es dekrétum fogalmazta 
meg szabadságaik "határait", mint ahogyan Werbőczi "hármas könyve" keretezte 
közjogi és társadalmi mozgásterüket. 

Jó lenne már egyszer kutatóként feloldanunk a történelmi valóság 
megmásíthatatlan áramában a 20. századi görcseinket, s megénekelni - tehetségünk 
szerint - a letűnt idők igazát, hogy szolidárisabb és igazabb jövőt szolgálhassunk. 

Ez a kötet lépéseket tesz e szándék útján. Azzal is, hogy nem isteníti, nem 
is gyalázza a nemességet. Keresi a helyét, társadalmi szerepét megpróbálgatja 
felderíteni mozgástörvényeit. Rávilágít életmódjának olyan visszásságaira, amit 
ma egyszerűen korrupciónak neveznénk (Turbuly Éva), és keresi azokat a 
motívumokat is , amelyek összekötötték vagy szétválasztották a nemességet a 
parasztságtól (Szabó László). 

Komplexitásra törekszik tehát. Felvet és tisztáz kérdéseket, leginkább 
azonban olyan kérdéseket fogalmaz meg, amelyre időben és térben csak újabb 
kutatások adhatnak választ. 

Nem megnyugtató leírása tehát ez a könyv egy kutatandó témának, csak 
elindítója a kutatásnak. Ezeregy probléma feszül kimondatlanul a válaszok között: 
a nemesi közbirtokosság, a regulázatlan határok és telek-rendszer viszonya, a 
"fél-nemesek", a kollektív jógon kiváltságosak; a fekvő birtok hasznának, 
jövedelmének viszonya az állattartásból származó jövedelmekhez; a korabeli 
összeírások pontossági határai; a nemesi státusz és presztízs haszna és "értelme", 
hogy szociológiai- és mentalitásbeli kérdéseket ne is feszegessünk. 

Összevetve a dunántúli "törvényszerűségeket" a Szabolcsból, Szatmárból, 
Biharból, Erdélyből szerzett ismereteinkkel , valószínűsíthető, hogy 3-4 nagy 
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regionális sajátosságot kell majd tüzetes vizsgálódás tárgyává tennünk, amely 
sajátosságok nemcsak vallási, vagyonbéli, státusz- és presztízs-kérdéseket vetnek 
fel, hanem a rendi funkciók időbeli eltolódásaiból adódó ellentmondások hordozói 
is, amelyekre a szomszédos országokkal, térségekkel, kultúrákkal és gazdasági-, 
társadalmi szerkezetekkel való kapcsolatok is dominánsan hatottak. 

A nemzeti piac és nemzeti infrastruktúra kiépüléséig - úgy tűnik - a 
mikroregionális jellemzőknek sokkal nagyobb volt a szerepük földrajzi 
tájegységek, kis- és nagy közösségek életében, hétköznapjaiban, mint amennyit 
ebből a történészek máig feltételeztek. 

A Mágnások, birtokosok, címerlevelesek kötet tanulmányai ezeket a kérdés-
feltevéseket is megelőlegezik. Közvetetten bizonyítják, hogy a társadalom 
hétköznapi élete mélyen belegyökerezett múltjába, s aki azt hiszi, hogy a múlt 
ismerete nélkül gyárthat jövőt ígérő recepteket, a legjobb esetben is csak 
szociológiai délibábot kerget, ha nem "rosszabb szándék" vezérli. De ne 
ítélkezzünk. Közép-Európa keleti térségeiben megszokhattuk már, hogy nemcsak 
a "történelmi szerencse" forgandó, hanem a kutatói megbízások és szándékok is 
gyorsan változnak. 

Egy-két évtizeddel ezelőtt még elképzelhetetlennek vélelmeztük, hogy 
valaha a család-kutatás olyan reneszánsza küvetkezzék be, amelyiknek 
kielégítéséhez a legkorszerűbb technikai eszközt magába foglaló segédlettel kell 
a segítségére sietnünk. Trostovszky Gabriella és Vissi Zsuzsanna e kötetbe 
"kérezkedő" tájékoztatója a bizonyság, hogy súlyosan tévedtünk. A társadalom 
"kíváncsisága" kiszámíthatatlan, és szabad önépítkezéséhez bizonyára nemcsak 
a kenyér árára kell odafigyelnünk, hanem család-kutatásainak kielégítésére is. 

Abban a hitben köszönjük meg ennek a kötetnek a nyomdai előkészítését 
jelentős összeggel megelőlegező Kelet-Speeck Kft. vezetőinek, és a megjelenését 
lehetővé tevő Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szekciójának a támogatását, 
hogy társadalmilag- és tudományosan szükséges feladatmegoldásához nyújtottak 
segítséget. 

Legalább ilyen jó érzéssel köszönjük azok segítségét is, akik 
lehetőségeikhez mérten szerényebb összeggel tudták támogatni e kötet 
megjelenését. Könyvünk végén örömmel tesszük közzé mindazok nevét, akik 
bármilyen formában hozzájárultak a Mágnások, birtokosok, címerlevelesek 
kiadásához. 

Debrecen, 1997. augusztus 28. 
Takács Péter 
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Ódor Imre 

A nemesség a XVIII. századi Európában* 

"In so far we are born of good 
lineage, we are the best." 

(Stefano Guazzo)1 

A XVII-XVIII. század fordulója két rendkívül jelentős változással köszöntött 
Európára. Franciaország vezető hatalmi pozíciója megtört, és szerepét Anglia 
vette át, továbbá a Szent Liga 1683-ban induló hadjáratának köszönhetően Európa 
visszahódította a Török Birodalomtól egykor elvesztett régiói jelentős részét, 
Magyarország illetve Oroszország területén. Mindkét változás foként a Habsburg 
Monarchia helyzetét befolyásolta jótékonyan.2 

A XVIII. század elejétől a napóleoni háborúk végéig Európa hatalmi térképe 
jelentősen átrajzolódott. Miközben a vezető nagyhatalmak mindvégig törekedtek 
- sűrűn változó - szövetségesi kapcsolataikban egyfajta hatalmi-politikai 
egyensúlyt megőrizni, minden kisebb-nagyobb konfliktus, örökösödés, vagy egy-
egy állam átmeneti megerősödése háború kirobbanásához vezetett.3 A nagyhatalmi 
politika szempontjából is számottevő változások fő színtere Kelet-közép Európa 
volt (a Török ill. Habsburg Birodalom válsága, valamint Porosz- és Oroszország 
megerősödött hatalmi ambíciói következtében). 

A Habsburg Monarchia - Hausmacht jellegével - Európa geometriai 
középpontjában fekvő alkotóelemeinek politikai és területi megosztottsága miatt, 
bizonyos mértékben mindig is a "nyugati és a keleti" formák sajátos keverékét 
képviselte.4 A császári hatalom centralizációja a birodalom osztrák és cseh 
egységeiben már a 17. század közepén megteremtette egy homogénebb és 
központosítottabb abszolutizmus előfeltételeit, a 18. század közepére viszont már 
a válság tünetei is egyre inkább mutatkoztak. Magyarország például szinte 
mindvégig áthághatatlan akadálynak bizonyult az egységes állam útjában. A 
XVIII. századi magyar politikai elit ugyan korántsem volt egységes (a mintegy 
300 főnemesi rangú család, vagyona-befolyása révén a nemesi elit abszolút 
élvonalát képezte, míg a nemességnek valamivel kevesebb, mint egyharmada a 
"possessionati" és a "bene possessionati" réteg, a megyei politika színterét uralta, 
ugyanakkor a szegénynemesi tömegeknek gyakorlatilag nem, vagy csak alig volt 
befolyásuk a politikai szférára),5 de két felső rétege elegendő intézményes súllyal 
rendelkezett ahhoz, hogy az uralkodóval egyezkedjen. Az uralkodót, illetve a 
magyar politikai elitet mindazonáltal - mint azt a Habsburg örökösödési, vagy 
később a francia háborúk is igazolták - megbonthatatlan kötelék fűzte egybe; a 
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birodalom nagyhatalmi státusának illetve az előjogoknak a megőrzése.6 A XVIII. 
századi európai társadalmakban ugyanis - Angliát leszámítva - még 
meghatározóan a rendi jelleg dominált. Az államok között és a tradicionális 
rendeken belül is jelentős különbségek mutatkoztak, de a társadalmi különbségek 
legfőbb zsinórmértéke még jó ideig a rendi tagozódás maradt, a társadalom 
szerényebb mértékű mobilitásával.7 

Az ú jkori Európában ugyanakkor a polgárság térnyerésével messze ható 
társadalmi változások mentek végbe,8 s az európai nemességet is több, rendkívüli 
kihívás érte a XVII-XVIII. században. Elsőként kell említenünk az Angliából 
lassan a kontinensre is átterjedő ipari forradalmat, melynek egyik legfőbb 
velejárója a hagyományos társadalmi hierarchia felszámolása volt. Végletesen 
leegyszerűsítve: a vagyon a társadalmi státus fölé kerekedett. Másrészt a 
centralizált, bürokratikus államszervezet kiépítése is - szakértelem híján - a 
nemesség pozícióinak (helyenként eltérő mértékű) meggyengülését 
eredményezhette. Időben végül, de nem utolsósorban a felvilágosodás és a francia 
forradalom hatását is említeni kell. Előbbi utilitarista és egalitárius eszméivel, 
utóbbi pedig azzal, hogy a feudális kiváltságokat alapjaiban megrendítette.9 

A XVIII. század társadalmi fejlődésének ellentmodásosságán túl, a földrajzilag 
is jól behatárolható azonosságok és különbözőségek összehasonlításának igénye 
késztetett bennünket arra, hogy a korszak - továbbra is - meghatározó rétegét, a 
kiváltságokban bővelkedő nemesi elitet górcső alá vegyük.10 

A nemességkutatás reneszánsza 

Meglehetősen újkeletű és sajátos a kortárs történetírás növekvő érdeklődése 
Európa nemesei iránt. A kutatók figyelme az 1970-es évek közepétől fordult 
egyre intenzívebben a nemesség felé. A középkor kutatói, mindenek előtt Georges 
Duby sokat tettek, hogy tisztázzák az - Európában a XI. századot követően 
kialakult - "elit" fogalmát.11 Néhány évvel később Mayer, majd egy étized múltán 
Cannadine újraértékelték az arisztokrácia jelentőségét a XIX. és a XX. 
században.12 Az elmúlt két évtizedben monográfiák és tanulmányok tömege látott 
napvilágot, illetve konferenciák sorát szentelték a nemesség vizsgálatának.13 

Minderre azt követően került sor, miután szinte egyazon generáció más és más 
társadalmi csoportok, főként a parasztság valamint a polgárság vizsgálatát tartotta 
elsődlegesnek. A nemesség "újrafelfedezése" az elit elsődleges jelentőségének 
felismerésével járt együtt az emberi tevékenység szinte valamennyi területén. 
Noha e kutatási reneszánsz egyaránt érzékelhető az antikvitástól a jelenkor-
kutatásig, mégis a legjelentősebb eredmények a kora-modem korszak, az újkor 
vizsgálata során láttak napvilágot. A XVII-XVIII. század megkülönböztetett 
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kutatásának mozgatórugója az abszolutizmus fogalmának illetve rendszerének 
újraértékelése volt. Annak felismerése, hogy a tradicionális intézmények és az 
elit, amely uralta azokat, meghatározó szerepet játszott az újkori 
hatalomgyakorlásban. így tehát nem az a kérdés, hogy miért lett divatos a 
nemességkutatás, hanem az, miért hanyagolták azt el eddig. Európa történetét 
általában a gazdasági fejlődés, illetve a polgárság (mint a progresszivitásletéteményese) 
gazdasági, politikai hatalma szempontjából írták meg. E karakterisztikus 
nézőpontból a nemesség (mint történelmi jelenség) anakronizmusnak tűnt, s 
ekként is kezelték, egy eltűnt világ képviselőjeként.14 

' A modem nemességkutatás előzményei a két világháború közötti időszakra 
nyúlnak vissza, amikor is a narratív politika- és eseménytörténeti megközelítést 
a strukturális analízis váltotta fel, ami egyúttal a vizsgálódási területek 
kibővüléséhez vezetett. Az 1920-as és 1930-as években a megszaporodó angol 
tanulmányok közül Namier vizsgálódása15 - XVIII. század közepi földbirtokosok 
politikai befolyásáról Angliában - a legismertebb példa, míg Franciaországban 
Bloch és az "Annales-iskola" jelentette a nemességkutatás kezdetét, illetve 
teremtette meg a kutatás módszereit, a 30-as évek közepén.16 Német nyelvterületen 
Brunner műve jelentette az áttörést, amely a tradicionális jogi és alkotmánytani 
történetírás ellenében - amely az uralkodó és az állam kapcsolatára helyezte a 
hangsúlyt - a főnemességet állította vizsgálata középpontjába.17 

Az utóbbi évtizedek társadalomtörténeti kutatásai meghatározóan 
befolyásolták az európai nemesség történetének vizsgálati eredményeit. A 
legfontosabb kutatási eredmények közül elsőként az egy-egy család 
karriertörténetének átfogó bemutatását említhetjük. Kiváló példa erre Hernandez 
tanulmánya,18 amely a kasztíliai Osuna család történetét követi nyomon 4 
évszázadon át, továbbá Klingenstein műve a Kaunitzok felemelkedéséről,19 

valamint Hurtubise vizsgálata a Salviatikról, a pápai udvarban való 
előrejutásukról és bukásukról.20 E megközelítés újszerűsége, hogy a nemesi 
családot keretként mutatja be és értelmezi, amely miliőjével inspirációt ad az 
egyénnek. 

Hasonló ehhez, de kisebb számú azoknak a vizsgálatoknak a száma, melyek 
egy-egy kiemelkedő személy életútját mutatják be - monografikus igénnyel. E 
műfajban talán a legkiemelkedőbb Butler műve duc de Choiseul-ról, a XVIII. 
század közepének francia miniszteréről.21 E biográfia is, s még jó néhány a sorban, 
foként az elit legfelső rétegének képviselőjével foglalkozik. A források szerencsés 
fennmaradása esetében egy-egy alacsonyabb rangú nemes életútjának bemutatása 
is lehetővé válik. A klasszikus példa erre - igaz kicsit korábbi időszakból -
Brunner feldolgozása, amely az alsó-ausztriai "Ritterstand" egyik tagját, Wolf 
Helmhard von Hohberg személyét állítja munkája középpontjába.22 
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Az utóbbi évtizedek nemességtörténeti feldolgozásai közül talán a 
legjellemzőbbek, de mindenképpen a legkimunkáltabbak azok, amelyek a 
kiváltságosok egy-egy csoportjának illetve egy-egy régió nemesi társadalmának 
bemutatását, elemzését célozzák. Mint sok egyéb társadalomtörténeti kutatásban, 
e téren is a franciáké volt a kezdeményezés. Példaként Meyer és Nicolas 
illusztrációit említhetjük a bretagne-i nemességről, illetve a savoyai elitről.23 E 
művek természetszerűleg a gazdasági és demográfiai szempontokra is kiteij edtek, 
s mintegy modellül szolgálva, követésre találtak a holland és amerikai kutatók 
körében, és inspirálólag hatottak a magyar kutatásokra is.24 

A nemesi csoport-réteg vizsgálatában kiemelkedő példa Labatutnak a 
XVII. századi franciaországi elitről szóló műve,25 melynek hatása két amerikai 
kutató Crummey és Meehan-Waters munkáján is tetten érhető.26 

A sorban utolsó megközelítés, amely igazán jelentőssé valójában az utóbbi 
két évtizedben vált, az elit különleges ethoszának vizsgálata, annak felderítése, 
hogy milyen változások történtek a nemesség fogalmában az újkorban. E sajátos 
aspektus lényege, hogy a korabeli irodalmi források bevonásával a nemességet 
egy szocio-kulturális képen láttatja. Némely antropológiai kategória is 
felhasználásra kerül, és mindez a nemesi értékrend meghatározását célozza. E 
kutatási irányzat legkiemelkedőbb képviselője a szintén francia Jouanna,27 akinek 
a módszereit olasz és amerikai történészek is átvették.28 A legjobb munkák a 
megközelítések sokféleségével, változatosságával tűnnek ki, mint például 
Visceglia tanulmányai a Nápolyi Királyság nemességéről.29 

Az újabb kutatási eredmények nagyban hozzájárultak a nemességről alkotott 
kép országonkénti árnyalásához, egyes rétegek, csoportok alaposabb 
megismeréséhez, ám a feldolgozások többségében az összehasonlítás igénye nem, 
vagy csak elvétve jelentkezett. Igaz korábban is mindössze egy összefoglalás 
vállalkozott arra, hogy a teljes európai nemességet áttekintse.30 Az újkori 
nemességről szóló korábbi feldolgozások zömét még egy szemléleti probléma is 
terheli, nevezetesen, hogy az elit XVII. századi "válságát" általában tartós 
krízisként minősítik. A XVII. század nemességét valójában egymással összefüggő, 
de országonként eltérő mértékű változások jellemzik. Egyrészt jónéhány gazdag 
nemesi família gazdasági, pénzügyi meggyengülése, amely együtt járt azzal is, 
hogy az anyagi javak jelentős része a felemelkedő középosztály kezébe került. 
Másrészt a nemesség elvesztette monopolizált tradicionális - politikai - hatalmát 
a centralizáló állammal szemben. Végül a nemesség identitás válságok során 
ment keresztül, hiszen a nemesség előjogainak morális alapja is 
megkérdőjeleződött. Az elit - a régebbi feldolgozások konklúziójaként - sajátos 
önbizalomhiányban szenvedett, hagyományos szerepe elvesztése miatt.31 
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E fenti okfejtést a legújabb kutatási eredmények kevésbé támasztják alá. 
Egyes családok, sőt a nemesség jelentős csoportjai valóban gazdasági 
nehézségektől szenvedtek a XVII. században, de ezeken túljutva - már a XVIII. 
század első évtizedeitől - a válságot kezelni tudván, fejlődésnek indultak. A katonai 
és igazgatási változások sem rombolták le a nemesség nimbuszát, és nem 
kérdőjelezték meg politikai szerepét, ellenkezőleg: a legfontosabb - hatalmi, 
pozicionális - vonatkozásokban megerősítették azokat. Mindazonáltal a 
legjelentősebb kihívás feltétlenül az ideológiai volt. A felvilágosodás ugyanis a 
nemesi privilégiumok eredetét kétségbe vonva, kérdőjelezte meg azokat. 
Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy a nemesség egészét - a francia 
forradalomig - direkt támadás mégsem érte (kivéve az angol polgári forradalmat, 
melynek során 1649-ben a Lordok Házát is feloszlatták). A későbbiekben 
részletesebben is érintett újabb kutatási eredmények igazolhatják, hogy a nemesi 
elitet nem a tartós krízis és a hanyatlás, hanem sokkal inkább a konszolidáció és 
az átalakulás jellemzi, amely a XVIII. század végére a nemesi hatalom és befolyás 
megszilárdulásához vezetett Európa-szerte.32 

Előjogok és kiváltságok 
(Privilegizált rétegek az újkori Európában) 

A nemesség fogalma abból az elfogadott - bár idealizált és teoretikus -
megosztásból ered, amely a társadalmat három rendre különítette el. A középkori 
nemesség "raison d" etre"-je, a társadalomban betöltött magas pozíciójának indoka 
a - szinte kizárólagos - katonai szerepre jelentőségre vezethető vissza. Jó néhány 
nyelvben a nemesség elnevezés is innen veszi eredetét (pl. cavalieri, chevalerie, 
riddarskapet etc.)33 A katonai szolgálatért királyuktól hűbérföldeket kaptak, s 
lassan a társadalom különálló csoportjává váltak, a társadalmi - és jogi 
kiváltságokon keresztül. Ez a folyamat Franciaországban a XII. század végére, 
Európa jórészén pedig a XIV. század végére csaknem mindenütt lejátszódott. 

Fenti, középkori eredetű értelmezés az újkorban is megerősítést nyer. 
Wouther van Gouthoeven leírása (1620) szerint "a nemesnek földje kell legyen, 
katonáskodnia kell, megbecsült hivatalt kell betöltenie, s - mindenek előtt -
megvédenie országát és a másik két rendet az ellenséges támadás idején."34 

Nemességet általában születéssel lehetett szerezni. A "beleszületés" előfeltétel 
volt, melyet azonban meg kellett védeni és fenn kellett tartani, megfelelő, 
úgynevezett "nemesi" életvitellel. További megkülönböztető jelnek tekinthető, 
hogy kizárólag ők viselhettek címereket, noha ezeket (mint báró, gróf, herceg) 
eleve csupán a nemesség kis része birtokolta. A legtöbbjüket csak a "de" illetve 
a "von" vagy "zu" szócska különböztette meg a köznéptől. 
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A másik meghatározó jellegzetesség a földbirtok, pontosabban maga a 
birtoklás lehetősége volt. Sokhelyütt a nemesi birtok, míg másutt a királyi és az 
egyházi javak dominanciája volt a jellemző. Másrészről több európai országban 
a nemesek zömének egyáltalán nem volt földje, pusztán címereslevele. 

Az újkori nemesség más korok elitjétől alapvetően abban különbözött, hogy 
hatalma és pozíciója örökletes volt, és nem külső politikai és gazdasági tényezőktől 
függött. A némesség korszakunkban elsősorban "társadalmi helyzet"-nek 
tekinthető, amely politikai, jogi és társadalmi előnyökkel járt együtt, mégpedig 
egyaránt vonatkoztatva a nemes személyére és vagyonára.35 Európában minden 
nemesnek volt valamiféle kiváltsága, amely megkülönböztette a társadalom egyéb 
rétegeitől. Természetesen soraiban is voltak gazdagabbak és hatalmasabbak, akik 
további privilégiumokkal rendelkeztek. A nemességen belül kialakult hierarchia 
országonként (elvétve régiónként is) nagy változatosságot mutat. (Kivételt képez 
Oroszország, ahol a nemesség csak 1785-ben biztosította egyetemes előjogait.) 

A nemesi privilégiumok közül a legfontosabbak az ún. politikai jogok 
voltak. Alapvetően ezek biztosították részvételét és dominanciáját a politikai 
életben. A rendi gyűléseken és a kormányzásban előjoguk alapján vettek részt, 
és a "hivatalokat" is szinte teljesen monopolizálták (nobile offícium). Hosszú 
ideig kizárólag nemesek voltak a király természetes tanácsadói, és így az autoritás 
forrásai a társadalomban. 

A második fő csoport az igazságszolgáltatási, törvénykezési jellegű 
kiváltságoké, melyek országonként jelentős eltérést mutatnak. Általánosnak 
mondható ugyanakkor, hogy a nemesekre sajátos törvények vonatkoztak, más 
bíróságok alá tartoztak, és más ítélet várt rájuk (pl. halálbüntetés esetén lefejezés 
és nem felakasztás). Végül a nemesség maga is fontos szerepet töltött be az 
igazságszolgáltatásban. A nemesek magánbíróságai néhol még 1800 után is 
fennmaradtak, s ez egyaránt jelentett társadalmi presztízst és anyagi előnyt.36 

Az előjogok harmadik formájapénzügyitermészetű volt, melyből alegismertebb 
a közvetlen adózás alóli mentesség, mely aztán, főként a francia nemesség sajátos 
helyzete miatt (taille personelle) a félreértések melegágya lett. Valójában, a 
köztudattal ellentétben az európai nemesek pénzügyi helyzete sokkal összetettebb 
és általában kevésbé előnyös volt. Sok múlott a konkrét adózási rendszeren, s a 
nemes inkább személyre kiszabott, mint a földtulajdonra kirótt adót fizetett. A 
közvetlen adózás alóli kivétel természetszerűleg fontos volt, de eleve nem 
mindenkire vonatkozott és nem mindenhol. Továbbá a nemesség korántsem az 
egyetlen volt, amely e téren kiváltságokat élvezett (lásd az egyházat). A XVIII. 
század végére ezek a kivételek sokkal inkább a társadalmi helyzet jelzőinek, 
mintsem igazi pénzügyi előnyöknek tekinthetők. 
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A privilégiumok utolsó csoportja az ún. társadalmi kiváltságoké Ezek 
részben törvényesen, részben szokás jogán illették meg a nemeseket. E körbe 
értendők: hogy vadászhatott jobbágyai földjén, kardot köthetett - helyenként az 
abszurdot sem nélkülöző módon - (például egyes lengyel nemesek státusuk 
jelzésére, "pénzkímélő" fakardot hordtak),37 címerük lehetett, különleges 
megszólítás, illetve a templomban s egyéb közösségi fórumokon külön hely illette 
meg őket. 

Más, különleges előnyei is lehettek a nemességnek, elsősorban helyi szinten. 
Néhány országban például csak a nemes tulajdonában lehetett a föld, s további 
pénzbevételt jelenthetett a malom- szőlőprés használat, korcsmái tatás, vadászati-
halászati jog, s volt ahol csak a földesúr engedélyével lehetett házasodni, a 
legendás "ius primae noctis"-ról nem is beszélve. 

Fenti előnyök mind az egyénnek, mind a nemességnek, mint rendnek 
megjártak. Ennek ellenére a nemes vagy nemesasszony mindenhol alá volt 
rendelve a család, illetve a "Ház" "akaratának". (Az újkorban az egyén mindig 
egy kisebb vagy nagyobb csoport képviselőjeként tűnt fel, s érdekei alárendelten 
jelentek meg, akár házasságról, akár katonai vagy politikai karrierről van szó. 
Például a kisebb - nem elsőszülött - fiúból pap, a leányból apáca lett, hogy ne 
házasodjanak.) A legnagyobb csapás e korban természetszerűleg a család kihalása 
volt. A szokatlanul magas gyermekhalandóság miatt gyakran került veszélybe a 
fiúági örökösödés. Annak ellenére, hogy a nemesség az átlagosnál többnyire jobb 
körülmények között élt, egészségesebb volt környezete, mégis a születendő 
gyermek nemének kiszámíthatatlansága, illetve a betegségek (melyek közül 
meglehetősen sok halálosnak bizonyult) nem voltak tekintettel a származásra, 
címre. A kihalások száma országonként változott ugyan, de nagyságrendje 
helyenként elképesztően magas volt. Az 1550-es évek Angliájának 63 főnemesi 
családjából mindössze 22 maradt fenn egy évszázaddal később, míg a savoyai 
elitből 8 évtized leforgása alatt (1702-1787) a családok 37%-a tűnt el.38 Az efféle 
kihalás egyáltalán nem tekinthető kivételesnek, hasonló számok és arányok szinte 
minden országból idézhetők. (Franciaországban például ritkának számított a 3-4 
generációt túlélő család.)39 A kihalást alapvetően demográfiai tényezők 
befolyásolták, így főként a termékenység, illetve a gyermekhalandóság. Nem 
egyszer a tudatosan kialakított családi stratégia is hozzájárult a magszakadáshoz. 
Főképp főnemesi körökben jónéhány család olyan utat választott gazdasági 
helyzetének stabilizálására, amely- kedvezőtlen körülmények, gyakran a 
véletlenek összjátéka folytán a família kihalásához vezetett. A primogenitura 
elvének újraalkalmazása (mindent az előszülött örökölt, a többi gyerek nem 
házasodhatott) például e körbe tartozott. 



Az újabb kutatási eredmények ugyanakkor azt is bizonyítják, hogy az 
európai nemesség száma XVIII. században egyértelműen növekedett. Számos 
család elkerülte a kihalást, sőt egyes területek nemesi népessége jelentősen 
gyarapodott. Ez utóbbiban kevésbé a természetes szaporodás, sokkal inkább az 
átrétegződés, illetve a belső migráció játszott szerepet. A kihalt családok helyét 
újak foglalták el, míg a közép-kelet európai területeken a tömeges (helyenként 
kollektív) nemesítések utolsó hullámai gyűrűztek végig. A nemességet tehát 
egyfajta folyamatos változás jellemezte, amely egyúttal azt is mutatja, hogy 
mindenkor képes volt a megújulásra, differenciált élet- és érdekviszonyainak 
konszolidálására.40 

Közismert, hogy a nemesi címet Európában többféle módon is meg lehetett 
szerezni. A legadekvátabb, a már említett "beleszületés" volt. A kontinensen ily 
módon az összes törvényes gyermek nemes lett (néhány országban leányágon is 
törvényesen öröklődött a nemesség). 

Angliában a fentiektől eltérő gyakorlat dívott: csak az elsőszülött fiú lett 
születésénél fogva nemes, egyéb címek ugyanakkor átadhatók voltak a fiatalabb 
fiú(k)nak is. Az európai országok többségében apja révén még a törvénytelen 
fiúgyermek is gyakran nemességhez jutott. 

A nemesség megszerzésének másik, klasszikus útja az uralkodói adomány, 
illetve a tőle való cím-vásárlás révén vált valóra. Adomány elsősorban a katonai, 
vagy az adminisztrációban szerzett érdemekért járt, néhány országban (Dánia, 
Svédország, Oroszország) formalizálták az elnyerhető rangokat. Ez a gyakorlatban 
azt jelentette, hogy aki egy bizonyos katonai-hivatali rangot, tisztséget elért, az 
automatikusan nemessé vált.41 A rangvásárlás, amely egyébként a kortársak 
kritikáját is kiváltotta, valójában csak a nemesség töredékét érintette, bár egyes 
országokban, - mindenekelőtt Franciaországban - jelentős volt a pénzen vett 
privilégiumok aránya.42 

Az utolsó módszer vagy sokkal inkább praktika, amivel nemességhez 
lehetett jutni, az a kiváltságos helyi státus megszerzése, mindenekelőtt a 
külsőségek felvétele volt. Ha bizonyos kiváltságokat valaki képes volt megszerezni, 
s azokkal huzamosabb ideig élni is tudott, akkor például Spanyolországban a 
bíróság formálisan is szentesíthette - megváltozott - jogi helyzetét.43 (Különös 
jelentőséggel bírt még e korszakban is a hadi mesterségben való jártasság, vagy 
legalábbis annak imitálása.) 

Az előjogok megszerzése a nem nemesi népesség egyes rétegeit arra 
sarkallta, hogy megpróbálkozzanak a kiváltságosok szűk körébe kerülni. Főként 
azokban az országokban mutatkozott nagyobb esély erre, ahol jelentékeny számú 
és jogilag nem kellően körülbástyázott kisnemesség élt (pl. Lengyelország, 
Magyarország.)44 Némely országban - így pl. Franciaországban és a Habsburg 
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Birodalomban - a kormányzat külön szervezetet állított fel a nemesi kérvények 
elbírálására. Általában nem jelentett komolyabb akadályt egy-egy módosabb 
embernek becsúszni az alsóbb nemesi rétegbe, annál is kevésbé, mivel a második 
illetve harmadik rend anyagi helyzetében néhol szakadéknyi különbség 
mutatkozott. 

Az sem volt érdektelen, hogy hogyan és milyen körülmények között 
veszítette el nemesi státusát az elit egy-egy tagja. A XVIII. században ez is legalább 
olyan létező tendencia volt, mint az előbbi. Egyes vélemények szerint az 1750-et 
követő évszázadban az európai nemesség közel '/3-a tűnt el a történelem 
színpadáról.45 

Bretagne-ban például 1660 körül mintegy felére csökkent a nemesek száma, 
s drasztikus létszámcsökkenés következett be a forradalom előestéjén is.46 E 
tendenciát erősíti a spanyol nemesek számának alakulása is: 1768-ban 722.794; 
1787-ben 480.000; 1797-ben 403.000.47 A rangon aluli házasság például kizáró 
oknak bizonyult, csakúgy, mint a "derogatio", vagyis az olyan tevékenység, amely 
a kortársi megítélés szerint a nemesi életvitelhez méltatlan, így mindenekelőtt a 
gazdasági, kereskedelmi vállalkozás, de Franciaországban például már az is, ha 
a nemes földet bérelt.48 Az állam is elvehette a nemességet, mégpedig általában 
olyan céllal, hogy az ún. álnemeseket kiszűrve, az adóalanyokat szaporítva 
csökkentse a kiváltságosok számát. E célt szolgálta a XVII. század végi 
Lengyelország legkeresettebb írásműve, Walerian Nekanda Trepka "Liber 
Chamorum"-a, azaz a "bugrisok könyve", amely megközelítőleg 2500 kétes 
nemesi famíliát állított pellengérre.49 

El lehetett veszíteni az előjogokat az uralkodó elleni felkelésben való 
részvétel miatt is (pl. az 1618-20-as cseh felkelés a Habsburgok ellen),50 s az is 
előfordult, hogy egy-egy nemes, családja illetve szövetségesei "rossz oldalra" 
álltak, mint például Rákóczi hívei Magyarországon, akik lázadásukért 
vagyonvesztéssel, továbbá az "emigráció keserű kenyerével" bűnhődtek. A 
felségárulás vádja, mint ok, vagy ürügy a XVIII. században szinte csak elvétve 
fordul elő, de - mint egy portugál példa mutatja - a "bűnös" család vagyona és 
befolyása "beházasodás révén" megmaradhatott.51 

Konszolidáció és átalakulás 

Az európai nemesség még a XVIII. században is szinte folyamatosan 
változásban volt, s fejlődéstörténetéből adódóan az sem meglepő, hogy 
országonként is nagy változatosságot mutat. (Például az Itáliában meglehetősen 
karakterisztikus városi arisztokrácia másutt relatíve jelentéktelen volt.)52 Minden 
nemzet nemessége - a már említett azonosságokon túl - természetszerűleg 
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sajátosságokat is mutat, hiszen eltérő történelmi körülmények hatottak fejlődésére, 
s ezek alapvetően meghatározták létszámát és összetételét. 

A nemesség számaránya Európa országaiban rendkívül változatosan 
alakult.53 Néhol 1% alatt (Dánia, Svédország, Brandenburg-Poroszország), másutt 
- s az országok zöme ide tarozott - 1% körül mozgott arányuk (így pl. Anglia, 
Franciaország, Itália, a Német Császárság), ugyanakkor Magyarországon 
megközelítette az 5%-ot, Lengyelország-Litvániában 7% körül mozgott, míg 
Spanyolországban meghaladta a 8%-ot. Az újabb, mélyreható kutatások azt 
mutatják, hogy a demográfiai adatok körültekintő elemzését követően a -
köztudatba is beférkőzött - számarányokat általában lefelé kell módosítanunk.54 

Természetszerűleg egy-egy országon belül sem volt egyenletes a nemesség 
megoszlása. Számukban, arányukban az egyes régiók között is jelentős 
különbségek mutatkoznak. Míg például Kasztíliában a nemesek aránya 
meghaladta a 10%-ot, Asturiában a 20%-ot is megközelítette, addig Aragóniában 
alig érte el a 2%-ot, Katalóniában pedig éppenhogy meghaladta az 1%-ot.55 

Mazoviában - hogy lengyel-litván példával is éljünk - a szegény nemesi tömegek 
falvak sorát töltötték meg, így bizonyos területeken arányuk meghaladta a 10%-
ot, ellenben az ország más területein szinte csak mutatóba lehetett nemest találni.56 

A nemesség struktúrája mindenütt egy - képzeletbeli - piramist alkotott, melynek 
meredeksége országonként eltérő mértékben változott. A XVIII. századi nemesi 
társadalom csúcsán az általában kisszámú, ugyanakkor különleges társadalmi és 
politikai privilégiumokat élvező arisztokrácia helyezkedett el. A - korábbi 
hasonlatnál maradva - piramis csúcsát az ún. "mágnás" családok alkották 
(Spanyolországban 20 és 40 között, Magyarországon 16-20, Ausztria-
Csehországban 10-12).57 Alattuk az arisztokrácia többi családjai helyezkedtek 
el, akik nem kevésbé jelenős gazdasági súllyal és politikai befolyással bírtak. A 
derékhadat mindenütt a jómódú birtokos, köznemesi rétegek alkották, akiknek 
elsősorban a regionális és helyi ügyekre volt befolyásuk, ámbár ambícióik illetve 
kapcsolataik révén - nem túl gyakran ugyan - az országos politika porondjáig is 
eljuthattak. A piramis alját mindenhol a nagyszámú és általában rendkívül szerény 
körülmények között élő alsó vagy kisnemesi rétegek képezték, akiknek befolyása 
megrekedt helyi szinten, s gyakran még földjük sem volt. Főleg ez utóbbiak -
találó, helyenként szellemes, néha kifejezetten gúnyos illetve becsmérlő -
elnevezésében bővelkedik a kortársi és a későbbi szak- és szépirodalom (előbbire 
jó példa a francia hobereau, az angol esquire, illetve a spanyol hidalgó és a lengyel 
szlachta elnevezés, míg utóbbira néhány magyar példát említünk: hétszilvafás, 
félsarkantyús, kapcás, pendelynemes, kocanemes, selyemparaszt, járó mszeghugyozó)?.8 

A nyugati és déli országok nemessége általában sokkal összetettebb, 
differenciáltabb volt, mint áz északiaké és keletieké, jelezve egy hosszabb és 
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változatosabb történeti fejlődést. A XVIII. század folyamán mindazonáltal a 
közép- és kelet-európai országok nemessége is tagoltabbá vált. A XVIII. század 
nemesi társadalma belső fejlődésének jellegzetessége az átrétegződés volt, 
mindenekelőtt az arisztokrácia éles elkülönülése a nemesség többbi részétől. Ezt 
a folyamatot a centralizálódásra törekvő állam, illetve uralkodó is többnyire 
támogatta, s e jobban polarizált hierarchiával, annak megszilárdításával saját 
uralmát kívánta megerősíteni. (Természetesen fenti folyamat meghatározó 
mozzanata egy-egy család sikeres vagyon- illetve pozíciószerzésén, s ami ezzel 
járt gazdasági, valamint a politikai hatalomban való megerősödésén múlott.) 
Ekkorra már a közösen birtokolt jogok és a közös ideológia távolról sem jelentette 
azt, hogy egységes a nemesség. A társadalmi mozgásoknak viszonylag szűk 
csatornái (a mobilitás és a fluktáció) működtek illetve érvényesültek a nemesség 
soraiban. 

A legtöbb országban a nemesi elitet megkülönböztethetjük, néha 
meghatározhatjuk bizonyos örökölt címek birtoklási monopóliumával. A címek 
természetesen nem az újkorban keletkeztek, de ekkor váltak fontossá, rangjelölő 
szerepük ekkor került igazán előtérbe, és elterjedésük (kiterebélyesedésük) is 
erre az időszakra tehető. Angliában például a - korábban meglehetősen ritkán 
előforduló - "duke" címet 1688 után előszeretettel adományozták, így az nem 
kis mértékben hozzájárult az angol nemesség rétegződéséhez.59 A Kontinensen a 
régi címeket gyakrabban adományozták, ugyanakkor új, árnyaltabb elnevezéseket 
is meghonsítottak. Mindez egy, a kor igényeinek megfelelő - kívülről is átlátható 
- hierarchia kialakítását tette lehetővé, melyben a báró (báron), majd a gróf 
(vicomte, gráf) fokozatokon keresztül lehetett eljutni hercegi (dux, prince, herzog) 
címhez. E címek alapvetően a nemesség felső rétegének elkülönülését szolgálták, 
míg az uralkodó számára egy kis költséggel járó, elegáns jutalmazási lehetőséget 
biztosítottak. E tendencia alól szinte alig volt kivétel, majdnem minden európai 
országban - a nemzeti sajátosságok megtartása mellett - kialakult e forma illetve 
gyakorlat, még Oroszországban is (meghatározóan I. Péter uralkodása idején). 
Néhány államban (Svédország, Dánia, Brandenburg-Poroszország) az indigenátus 
meghatározónak bizonyult elterjedésében.60 A címek előtérbe kerülése és a 
rétegződés felgyorsulása - a"ducs etpairs" felemelkedésével - jól megfigyelhető 
már a XVII. századi Franciaországban. A Bourbonok a "duc" cím 
adományozásával gyakorlatilag egy új nemesi réteget hoztak létre.61 Hasonló 
folyamat rajzolódik ki Spanyolországban is.62 Dániában és Svédországban az új 
címek a nemesség egyenlőségét számolták fel, Lengyel-Litvániában viszont csak 
azok a címek maradtak meg, amelyek az egyesítés előtt is léteztek, továbbá a 
külföldi eredetűek. A nemesi egyenlőség eszméje, s főként - Európában 
egyedülálló - gyakorlata nem engedte még az elnevezésekben való elkülönülést 
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sem. A porosz uralkodó pedig csak egyszerű, cím nélküli nemességet 
adományozhatott, (a birodalmi bárói, őrgrófi és hercegi cím adományozása kizárólag 
a mindenkor választott német-római császárok előjoga volt), s ebből az következett, 
hogy Poroszországban nem alakult ki arisztokrata elit. Az alsóbb nemesség tagjai 
a Habsburg Monarchiában is ritkán kaptak új címeket. Az uralkodó elismerhette 
ugyan a gazdasági-társadalmi előrejutást, ő maga azonban kevésbé segítette elő 
azt. Szemléletes példa erre az Esterházy család karrier-története, amely a XVII. 
században vette kezdetét, s alig két nemzedéknyi idő alatt a szegény 
köznemességből Magyarország legfelsőbb arisztokrata köreibe küzdötte fel magát. 
Jó és szerencsés házasságok, politikai ügyesség s megfelelő, taktikus lojalitás a 
dinasztia iránt, továbbá sokirányú tehetség és a sajátosan kedvező történelmi 
körülmények egyengették a família útját egészen a csúcsig, melyre 1687-ben 
értek, amikor az ország egyik leggazdagabb és legbefolyásosabb birtokosa, 
Esterházy Pál nádor a Szent Római Birodalom hercege lett.63 

Vagyoni differenciálódás és nemesi életmód 

A nemesi lét egyik legfontosabb ismérve a vagyon volt, amely lehetővé 
tette, hogy a nemesek státusuknak megfelelő színvonalon éljenek és fenntarthassák 
privilegizált helyzetüket. A gazdasági siker nem volt ugyan elsődleges, a csőd 
azonban egy-egy família társadalmi ellehetetlenülését eredményezhette. Az egyes 
családok így alapvetően érdekeltek voltak az életstílus fenntartásában és társadalmi 
helyzetük megőrzésében. Jól példázza ezt a francia nemesség - helyzetét is tükröző 
-jelszava: "servir - maintenir" azaz szolgálni (mármint a királyt) és fenntartani a 
nemesi tekintélyt, életmódot.64 

Ez utóbbi azt is jelentette, hogy a fogyasztás fontosabb volt, mint a termelés, 
s így a hosszú távú fennmaradás lényegesebb, mint a rövidtávú "prosperitás". Az 
örökség súlyát éppen az adta, hogy a rendkívüli kiadásokat (házasság, temetés, 
hozomány kiállítása, lánynegyed biztosítása) finanszírozzák. A családi 
gazdálkodást régtől fogva ez irányította és nem a későbbi századok kapitalista 
céljai.65 

A XVIII. századi Európában - a polgárosodott Angliát és Flandriát kivéve 
- a nemesség volt egyénileg és összességében a leggazdagabb, annak ellenére, 
hogy a nemesi életviszonyok ekkorra már nagy szélsőségeket mutattak. 
Ugyanakkor nem állja meg a helyét az a sztereotip jellegű megállapítás, miszerint 
a nemesség nem érdekelt a kereskedelemben, noha kétségtelenül igaz, hogy 
vagyona javarészt a "földben" volt, illetve belőle származott. A nemességet 
valóban mindig is motiválta a földszerzés, s még a reformációt is felhasználta e 
célból, megszerezve a szabad paraszti földek jelentős részét.66 
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A XVIII. század társadalomtörténetében a nemesi életvitelben bekövetkezett 
változások a legfontosabbak közé tartoztak. A látszat fenntartására, a vélt-valós 
elvárások mindenáron való teljesítésére irányuló - nem ritkán hivalkodó, sőt 
fényűző - kiadások szintén a korszak jellegzetességei közé sorolhatók. 
Franciaországban és Spanyolországban már a XVII. században is - főként a királyi 
udvar közelében - fényes udvarházak, kastélyok épültek. Hasonló folyamat 
játszódott le - némi fáziskéséssel - Angliában és a Habsburg Birodalomban is. A 
XVII. század végén, s kiváltképpen a XVIII. század közepén az osztrák és cseh, 
illetve - kisebb mértékben - a magyar mágnások Bécsbe költöztével, egyre-másra 
emelkedtek fényűző palotáik a császárvárosban.67 

A nemesség zöme a pénzügyi problémákkal is könnyebben nézett szembe, 
mivel növelhette adóbevételeit és mert hitelt is könnyebben kaphatott. A hitel-
és adósságügyek ekkortól váltak az európai nemesség - Közép- és Kelet-Európa 
kivételével - fontos érdekterületeivé. Az uralkodó-nemes kapcsolatban is 
felerősödött egy hasonló tendencia, amely a földet és gazdasági lehetőségeket 
juttató, illetve elnyerő felek kölcsönös egymásrautaltságához vezetett. 
A nemesség egészének helyzete, mindenekelőtt az arisztokráciáé, a XVII. század 
második felétől intenzívebbé váló gazdasági fejlődés eredményeképpen 
lényegében stabilizálódott. Az európai régiók között ugyanakkor jelentős eltérések 
mutatkoztak. Az Elbától Keletre, illetve Nyugatra meglévő számottevő gazdasági 
és társadalmi különbségek tartósnak bizonyultak. Kelet- és Közép-Európában 
továbbra is a jobbágyi munkán alapuló gazdálkodás maradt a jellemző, noha a 
bérmunka produktivitása már nem csupán elméleti szinten jelent meg. A "nemesi 
piramis" tetején e térségben olyan nagyhatalmú arisztokrata családok álltak mint 
a Radziwill (Lengyelo.-Litvánia) vagy - a már korábban említett - Esterházy, 
melyek szinte "magánkirályságokat" hoztak létre, saját udvartartással és kiterjedt 
adminisztrációval. A XVII-XVIII. század szinte egész Európában a nagy 
latifundiumok kialakulásának időszak, bár a fentihez hasonló hatalmi centrumok 
kiépítése nem vált általánossá. A családi birtokok ugyanis többnyire nem egy 
tagban feküdtek. E nagybirtokos családok általában a birtokközpontul szolgáló -
nem ritkán a família nevét adó - helységben emelt fényűző kastélyban éltek. 
Távolabb fekvő birtokaiktól megszabadulva, igyekeztek központi birtok-
komplexumokat kikerekíteni. E törekvés jegyében alakultak ki az Esterházy 
uradalmak, vagy más példával is élve, a Bejár család birtokai Spanyolországban. 
Ügyes házasság-politika, szerencsés öröklés, rugalmas és taktikus ingatlan-
tranzakciók, továbbá uralkodói adományok révén jöttek létre az ilyen és ezekhez 
hasonló nagybirtokok.68 

A földbirtoklás megszilárdulása is mutatja az öröklés fontosságát. 
Általánosnak mondható, hogy minden fiú részesedett apja vagyonából -
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valamilyen formában. Muszkoviában például a fiúk egyenlő részt kaptak az apai 
földvagyonból, s jutott vagyon (pénz illetve ingóság) a lányoknak, sőt - kivételes 
módon - az özvegynek is. A jellemzőbb azonban az volt, hogy a föld túlnyomó 
részét egy - általában a legidősebb - fiú örökölte, míg a többiek az ingóságokból 
részesültek. (Ritka kivételnek tekinthető - Lengyel- ill. Magyarország -, hogy a 
lánygyermek földet is örökölhetett: ez volt a hozomány biztosítékául szolgáló 
úgynevezett lánynegyed.)69 

A földbirtok felosztása hosszútávon nyilvánvalóan egy-egy család létét 
alapjaiban rendíthette meg, ezért is folyt szinte állandó ádáz küzdelme új 
földbirtokok megszerzéséért. (A birtokaprózódás megakadályozását szolgálta 
például az itáliai "fraterna" intézménye: a többi fiútestvér együtt élt és 
gazdálkodott az elsőszülöttel. Egy másik mód, pontosabban elvárás csak a 
legidősebb fiú házasságát tette lehetővé.)70 

Az újkorban elterjedő hitbizományi (elidegeníthetetlen és oszthatatlan) 
birtok fogalma - már a középkorban ismert volt - időben és térben egyaránt 
változott, de néhány jellegzetessége állandósult. Szokás szerint végrendeletileg 
vagy házassági szerződésben hozták létre és kizárólagos haszonélvezője egyetlen 
tulajdonosa volt. Az ily módon - jogilag is - szabályozott birtokegyüttes létrejöttét 
csak az uralkodó akadályozhatta meg. A hitbizományok létrehozása mindazonáltal 
a felső-arisztokrácia sajátja maradt. Jelentősebb szerepre Spanyolországban és 
Itáliában tett szert, később Lengyelországban valamint a Habsburg Birodalomban 
is teret nyert. Angliában csak a restaurációt követően honosodott meg, másutt 
pedig el sem terjedt, így például I. Péter is kudarcot vallott oroszországi 
bevezetésével.71 

Tradíció és reprezentáció 

Míg a Nyugat-Európai államok központi, sőt regionális adminisztrációban 
már a XV. század végén megjelent a hivatalszerűség, addig a kontinens keleti 
területein csak a XVIII. századra mutathatók ki a szakszerűség bizonyos elemei. 
A nemesség részvétele évszázadokon át meghatározó, helyenként és időnként 
kizárólagos volt az állami, illetőleg helyi bürokráciában. A hivatalviselés ugyan 
időközben elveszítette a "nobile officium" - jellegét, és a nemesség szerepe is 
csökkent - főként Nyugaton - az 1750-es évektől, de a nemesi hivatali elit 
jelentősége az államapparátusban valamint a helyi közigazgatásban periódusunk 
végéig megmaradt. A hivatali szférát Spanyolországban - amíg a Bourbonok ki 
nem szorították őket72 - és az itáliai államokban is - a Habsburg centralizáció 
reformjai előtt73 - a nemesség uralta. Franciaországban XIV. Lajos uralkodásának 
kezdetétől teret veszített, de a Napkirály halálát követően visszaszerezte 
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kényszerből feladott pozícióit.74 Angliában - ahol a parlamentáris rendszer már 
korábban kialakult - nem kevésbé jelentős szerpere tett szert a nemesség. A 
legnagyobb súlya e téren mindazonáltal Észak-, illetve Közép- és Kelet-Európában 
volt. 

Az uralkodó és a nemesség kapcsolatát - korszakunkban is - jobbára a 
kölcsönös egymásrautaltság és együttműködés, kevésbé a rivalizálás, illetve 
konfrontáció jellemezte. Nem állja meg a helyét az a korábban szinte általánosan 
elfogadott nézet sem, miszerint a nemesség áldozata lett az adminisztratív, 
központosító államberendezkedéseknek. (Ugyanakkor igaz ez a nemesi katonai 
erőre, amely - Lengyel- és Magyarországon például még a XVIII. században is 
fennmaradva - mindig potenciális fenyegetést jelentett az uralkodó számára.)75 

Az.új, központosított kormányzás, a szakszerűség követelményének előtérbe 
kerülésével, valamelyest háttérbe szorította - pontosabban önmaga nem tudott 
általában e kritériumnak megfelelni - a nemességet, ugyanakkor az uralkodónak 
helyi szinteken csökkent jelentősen a befolyása. (A területenként, országonként 
eltérő mértékű változások hatásairól még tart a vita, különösen a tekintetben, 
hogy leírhatók-e az abszolutizmus kifejezéssel.) 

Az adminisztráció növekedését sokan - Max Weber nyomán, aki a 
bürokrácia megjelenését a modernizáció jeleként értelmezte - a középosztály 
felemelkedésével kötik össze. E folyamatot leginkább a porosz "Acta Borussica" 
létrejöttével szokás jellemezni.76 A központi adminisztráció szintjén a nemesség 
pozícióinak egy részét ugyan - mint korábban már utaltunk rá - mások foglalták 
el, de teljességgel sehol sem szorult ki a hatalomból. Mindez több okra is 
visszavezethető. Először is az újkori állam korántsem volt egységes, integrált 
(szemben például a modern állammal). Több területi egységet (királyságot, 
tartományt, országrészt, megyét) foglalt magába, melyek adminisztratív és 
védelmi szempontból is önállóak voltak. (Például Magyarországon - mint 
ismeretes - a helyi közigazgatást teljesen uralta, s még II. József reformjainak is 
sikerrel állt ellen.)77 Az abszolutista uralkodók általában sikerrel korlátozták 
ugyanakkor a rendi intézmények, szervezetek működését. Legegyszerűbb módja 
ennek az volt, hogy nem hívták egybe a rendi országgyűlést (hosszú időn keresztül 
nem ülésezett például a Zemszkij Szabor, vagy például 1615-1789 között a francia 
uralkodók a rendi gyűlés nélkül kormányoztak).78 A fentiek ellenére szinte sehol 
- még Franciaországban sem - és soha nem vált kérdésessé az arisztokrata elit 
főszerepe a kormányzásban. (A korszak két reprezentánsának, Mazarinnek, illetve 
II. (Nagy) Frigyesnek álláspontja mindezt egyértelműen alátámasztja.)79 

Az állam megerősödése természetszerűleg veszélyeztethette a nemesség 
helyi hatalmát. Bár még olyan országban is, mint például Poroszország, amely a 
legbürokratikusabb és legmilitarizáltabb államok közé tartozott, II. Frigyes 
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trónralépte után fontosnak tartotta végigjárni az országot, hogy nemesei hódolatát 
fogadja és panaszaikat meghallgassa.80 Ez a gesztus a kölcsönös 
egymásrautaltságon túl azt is jelzi, hogy a kapcsolat az abszolutista módon 
kormányzó uralkodó és nemesei között személyes jellegű maradt. 

Az sem elhanyagolható szempont, hogy Európa keleti felén eleve nem is 
volt elegendő szakember, a szakigazgatási státusok betöltésére. A nemesség 
folyamatos részvétele a kormányzás minden szintjén még a XVIII. században is 
szinte szükségszerűnek mondható. Az uralkodók Európa-szerte -
természetszerűleg helyenként eltérő mértékben és módon - a nemességgel együtt 
gyakorolták hatalmukat. (A kivétel Brandenburg-Poroszország, ahol az új elitet 
"kívülről" hozták a Junkerek befolyásának visszaszorítására.)81 

A nemesség mindazonáltal - akárcsak a középkorban - az államot 
elsődlegesen katonaként szolgálta, még a "katonai forradalomnak" nevezett 
időszakot (az állandó-tömeghadseregek megjelenését) követően is. A nagy 
létszámú hadseregek korszerűbb katonai igazgatást igényeltek, s ennek biztosítása 
az állam egyik leglényegesebb feladatát képezte. A szükségszerű átalakítások, 
fejlesztések komoly lehetőségeket nyújtottak a hagyományosan katonáskodó 
nemességnek. A hadászati változások természetszerűleg csökkentették a nemesség 
katonai potenciálját, a feudális jellegű magánhadseregek eltűntek a történelem 
süllyesztőjében.82 Magyarországon például - mint ismeretes - a török elleni 
visszafoglaló háborúk utáni Habsburg berendezkedés idején veszítette el 
jelentőségét a nemesi hadszervezet (1715:8.tc.). Bár a modem hadseregek korában 
paradoxonként ható insurrectio még a napóleoni háborúk során is szerephez 
jutott.83 A reguláris, tömegeket mozgató hadseregek megjelenése ugyanakkor 
biztos és fontos karrierlehetőséget kínált a nemesek számára. A nemesség 
ideológusai gyakran állították, hogy a katonai vezetésre alkalmas személyek csak 
a nemesség soraiból kerülhetnek ki. Az európai uralkodók többsége osztotta is e 
nézetet, s mint "született katonákat" a hadsereg tisztikarát alapvetően velük töltötte 
be. Franciaországban például a Ségur-törvény (1781) értelmében csak négy generációnyi 
nemesi őssel lehetett valaki tiszt.84 Ezt sokáig - talán nem is alaptalanul - a privilégium 
győzelmének, mintsem az alkalmasság, hatékonyság diadalának tekintették. Még az 
"ancien regime" időszakának végén is a társadalom egésze a nemességet, mint 
katonáskodó réteget tartotta számon. Valóban voltak nemesi családok, amelyek több 
generáción át katonai szolgálatban álltak. 

A katonáskodás azonban az invalidusok számának növekedésén túl a halál 
kockázatát (s a kihalás esélyét) is megnövelte. A francia nemesség például XIV. Lajos 
szakadatlan háborúiban komoly vérveszteséget szenvedett, akárcsak a svéd elit az 
úgynevezett északi háborúban (1700-1721). A porosz nemesség veszteségei még 
súlyosabbak voltak II. Frigyes szinte folyamatos hadjárataiban, foként a hétéves 
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háborúban (1756-1763). A hősi halálon túl a katonáskodó nemesség 
létszámcsökkenéséhez az is nagyban hozzájámlt, hogy többen közülük - életmódjukból 
fakadóan - meg sem házasodtak. 

A tradíció felvállalása mellett, sőt előtte a katonai szolgálat a biztos egzisztenciát 
jelentette a nemesek számára. A stabil zsold a fiatalabb fiúgyermekek, valamint az 
alsó- és középnemesség fiai számára a megélhetés egyik legfőbb forrásául szolgált. 
Noha apanázsuk általában nem volt magas, a "nemesi" életvitelhez azonban éppen 
elégségesnek bizonyult, sőt tehetség, illetve kapcsolatok révén a katonai karrier 
kiteljesedhetett és kitüntetésekkel, címek, rangok (fontos presztizs tényezők) 
megszerzése is lehetővé vállt. Korszakunkban e területen is egyre inkább előtérbe került 
a szakértelem igénye, illetve követelménye. Több katonai akadémiát ezidőtájt alapítottak 
(Sedan, Madrid, Velence), s ekkoriban alakult ki jónéhány országban a kadétiskolák 
rendszere, ahol a tényleges katonai szolgálat előtti időszakban tanultak a nemesifjald5 

Ugynacsak hagyományosan nemesi pályának számított, illetve nemesek által 
monopolizált terület volt a diplomácia, bár ez eleve a nemességnek csak egy szűkebb, 
felsőbb körét érintette. A XVII-XVIII. században, a hosszú háborús időszakot követően 
megnövekedett a dipomácia szerepe. (Az 1720-as évekre az európai államok - a Porta 
kivételével - követcsere révén professzionalizálták az addig alkalomszerű diplomáciai 
kapcsolatokat.) Mivel a korabeli diplomácia elsősorban reprezentációs célokat szolgált, 
így - továbbá azért is, mert a diplomatának leginkább saját pénzére kellet hagyatkoznia 
- hamar "arisztokratizálódott".86 A diplomata számára felállított korabeli követelmény 
- Francois de Callieres megfogalmazásában - "a jó származás és ajószerencse az 
uralkodó szolgálatában".87 

A XVIII. század közepén Spanyolország 38 diplomatájából 34 volt a 
titulussal ellátott arisztokrata elit tagja, ebből 3 főherceg, 5 gróf és 26 márki. 
Franciaországban és a Habsburg Birodalomban is a diplomaták zöme a 
fonemességből került ki, s Anglia 38 diplomatájából 16 tagja volt a Lordok 
Házának.88 A legfontosabb külképviseletek általában a prominens nemesi családok 
kezébe kerültek, azokéba, akik legközelebb álltak az uralkodóhoz. Az országok 
többségében az Udvar elsődleges "politikacsináló" műhelyként működött, s mint 
pénzügyi és kulturális centrum, valamint "házassági piac", a legfontosabb 
színteréül szolgált az uralkodó és nemesei kapcsolattartásának.89 Az újkori királyi 
udvarok lényegesen nagyobbak voltak, mint középkori elődjeik, s állandó 
székhellyel rendelkeztek (pl. Versaillles, Bécs és Szentpétervár).90 

Európa-szerte a nemesek horizontja kitágult, s ennek az integrációnak 
jótékony hatása fokozatosan érvényesült. A XVIII. századtól egyre több nemes 
lett tagja az egyetemes európai elitnek, természetesen nemzeti sajátosságaik, 
jellegzetességeik megtartásával. 
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A nemesség szerepe az államszervezetben a XVIII. században is 
meghatározó jellegű maradt. A rendkívüli kihívások - a felvilágosodás és a francia 
forradalom illetve az angol indusztrializáció hatása - ellenére az urópai status 
quo helyreállításakor (1815) a nemesség hatalma Európa-szerte teljesebbnek tűnt, 
mint valaha. A nemesség szinte mindenütt képes volt alkalmazkodni a 
megváltozott körülményekhez. A nemesi lét legfontosabb ismérve a látható 
gazdagság lett. Balzac megfogalmazásában: "nincs többé nemesség, csak 
arisztokrácia".91 

Az európai ember számára a nemesség erkölcsi tekintélye továbbra is 
megmaradt és sokan törekedtek a társadalmi ideált megtestesítő nemesi életstílus 
elsajátítására, vagy legalább is utánzására. 
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Pálmány Béla 

A magyarországi nemesség társadalmi tagolódása (1686-1815) 

A) Kutatási hagyományok, szempontok és módszerek. 

A magyarországi feudális kiváltságokat élvező - zömmel magyar nyelvű -
nemesség egyes rendi csoportjai, az újkori magyar társadalom sajátos erőviszonyai 
következtében, a hazai polgárosodás késedelmes és hosszadalmas - máig sem 
befejezett - fejlődése során, az 1790-1848 közötti döntő szakaszban közismerten 
vezető szerepet játszottak a szűk rétegek előjogain és a túlnyomó többség 
jogfosztottságán nyugvó feudális jogviszonyok és társadalmi rendszer 
lebontásában és az egyenlőséget deklaráló polgári társadalmi rendszer 
kialakításáért folytatott politikai és gazdasági törekvések sikerre vitelében. A 
magyar történelemtudomány mindig is hangsúlyozta a jelentőségét annak, hogy 
a hazai nemesség legjelentősebb csoportjai kb. 1820 után fokozatosan 
megváltoztatták évszázados politikai magatartásukat, vagyis az uralkodóház iránti 
lojalitást és ősi előjogaik védelmét, egyúttal mind határozottabban felvállalták a 
rendi előjogok eltörlését, a törvény előtti egyenlőség és a közteherviselés 
bevezetését célzó társadalmi reformokat, végül 1848-ban a nemzeti önrendelkezés 
és függetlenség ügyét is. 

Ezen sajátos politikai és társadalmi állásfoglalásnak a hazai rendiség XVIII. 
századi jelentős átalakulásában gyökerező történeti előzményei voltak, amelyek 
meghatározták az egyes rétegek, csoportok erőviszonyait. 
Az 1970-es évekig a marxista történetszemlélet egyenlőségjelet tett a társadalmi 
státus, illetve a hatalmi viszonyok és a politikai magatartás között. A közel egy 
évezred alatt sokat változó, vagyonilag, életmódjában egyre szélesebb skálán 
differenciálódó magyar nemesség egészét mindvégig egységesen "uralkodó 
osztálynak" nevezték, és a Habsburgok dinasztikus uralmának bő három 
évszázada során három rendi csoportba sorolták. Megítélésük fő ismérveként a 
"gyarmatosító" idegen uralkodóház és hatalmi szervei abszolutisztikus 
törekvéseivel szemben a magyar állami függetlenség kérdésében elfoglalt 
magatartást - nevezhetjük egyszerűen így: a kuruc - labanc dichotómiát -
tekintették alapkérdésnek. A szatmári békét követő másfélszáz évben 
hangsúlyozták az "arisztokrácia" hatalmi és vagyonszerzési érdekek által diktált 
"behódoló" Habsburg-pártiságát, és példátlan gazdagságot biztosító hatalmás 
uradalmaihoz, kiváltságaihoz önzőén ragaszkodó retrográd magatartását - még 
ha egyes, emberbarát és javító szándékú kivételes főrangú személyek létét nem 
is tagadták. Kiemelték, hogy az uralkodóház célzatos hivatal- és bőkezű 
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birtokadományozási politikájával, valamint az idegen eredetű főrendi családok 
szaporításával törekedett a török elleni harcok idején saját katonai erejét politikai 
hatalmi célokra felhasználó magyar mágnások megszelídítésére, magához 
édesgetésére és idegen, de hűséges családokkal való felhígítására. Az 
"arisztokrácia" e verdikt szerint a reformmozgalmak és függetlenségi törekvések 
erősödésével az 1830-1840-es években - minthogy óriási vagyona, hatalma 
változatlan maradt - még szorosabbra fűzte a Habsburgokkal való lojális 
kapcsolatait, és a legerősebben ellenállt minden, a fennálló rend megváltoztatására 
irányuló törekvésnek. Holott a valóságban a magyar mágnások jelentős, magyar 
érzelmű része - a Széchenyi és a Károlyi fivérek, egyes Andrássy, Batthyány 
és Zichy grófok stb. - valósággal versengett egymással az újító mozgalmakban 
való részvételben, és anyagi erejét és politikai befolyását ekkor saját nagybirtokai 
gazdálkodásának racionalizálására, országos egyesületek és gazdasági 
vállalkozások alapítására fordítva, követendő példát mutatott a köznemességnek 
is. 
A tömegeket alkotó "kisnemességnek" a szűklátókörűségét hangsúlyozták, 
minthogy a parasztok közé süllyedéstől félve, 1711 után már csupán ősi 
előjogaikat, adómentességüket védelmezték, és a reakciós arisztokrácia számbeli 
többséget alkotó támaszát jelentették. Figyelmen kívül hagyták tehát azt a források 
tömegében megnyilvánuló történelmi evidenciát, miszerint - a Werbőczy 
Tripartitumában kodifikált fél évezredes jogfejlődés egyik alapelveként - az 1848-
ig érvényben lévő magyar rendi jogban a törvényekkel azonos értéke volt az 
íratlan évszázados szokásoknak (usus, consuetudo), továbbá, hogy a 
kiváltságokhoz, az előjogokhoz, kivételezésekhez, vagy egyszerűen az 
önkormányzathoz: "a szabadságok kis köreihez" a rendi társadalmak valamennyi 
rétege és csoportja. - nemesek, városi és mezővárosi polgárok, céhes iparosok, 
zárt zsidó közösségek - egyaránt foggal-körömmel ragaszkodtak, egészen a polgári 
jogegyenlőségnek az 1848. évi törvényekben történt kinyilvánításáig. 

A "birtokos középnemességről" olyan ítélet született, hogy 1711 után egy 
évszázadon át szintén nem szállt szembe a Habsburg-abszolutizmussal, sőt, a 
gazdasági és társadalmi függés számos szála - a familiaritás újabb formái, az 
uradalmi és állami hivatali állások megszerzésének lehetősége és célja - függésbe 
és érdekközösségbe fűzte a lojális főnemességgel, és fő célja elavult kiváltságai 
biztosítása maradt. A privilégiumokat a Habsburg-abszolutizmus az 1720-as 
évektől tudatosan érintetlenül hagyta, így tartós érdekszövetség alakult ki az 
idegen udvar és az osztályönzés elemi ösztöne által vezérelt magyar "uralkodó 
osztály" között. Csupán a "haladó megyei középnemesség" és a feltörekvő nem 
nemes értelmiség egy radikális része volt pozitív kivétel, mivel e csoport képezte 
a szatmári békekötésig a kuruc szabadságharcok, majd 1790-1795 között, illetve 
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1825 után - ugyancsak materiális, gazdálkodási és pénzügyi nehézségei miatt 
"objektív érdekét felismerve" - a függetlenségi és reformmozgalmak, a nemzeti 
polgárosodási program támaszát.1 

A polgári történettudomány maradandó értékű eredményeinek csendes 
rehabilitációja, illetve az ezeket szervesen folytató újabb alapkutatások azonban 
rámutattak arra, hogy a kép sokkal árnyaltabb volt, így a főrendek között is szép 
számban voltak találhatók politikai, gazdasági és kulturális reformerek Mária 
Terézia és fiai, II. József és II. Lipót törekvéseinek támogatóitól 1848-ig. 
Nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar nemesség sokrétűen differenciált társadalmi 
rétegekre, csoportokra tagolódott, melyeket sokkal mélyebben kellene ismerni. 
A "tízkötetes" Magyarország története monográfia 1686 és 1848 közötti 
köteteiben Vörös Károly társadalomtörténeti alfejezetei lényegre tapintó 
érzékenységgel mutatják be, hogy a korábbi sokoldalú - katonai és hatalmi -
központi funkcióikat elvesztett erős várakban székelő főúri udvarok a szatmári 
kiegyezés után bekövetkezett békés évszázadban csupán gazdasági szerepű 
uradalomközpontokká degradálódtak, illetve az új földesurak új birtokaik 
központjaiban nagy számban emeltek korszerű barokk stílusú, parkokkal övezett 
kastélyokat. A munka érzékelteti a kései feudalizmus magyar nemességének rendi 
tagolódását, létszámát, területi szóródását, vagyoni viszonyait és 
differenciálódását, amely immár "áthidalhatatlan társadalmi különbségeket" 
teremtett főúr és köznemes között. Regisztrálja az "új arisztokrácia", a feltétlenül 
udvarhű magyar főnemesek és az idegen eredetű udvari főtisztviselő családok 
szaporodását, valamint a mágnások mesés gazdagságát. Kiemeli az egyes udvari 
hivatalt, magas katonai rangot viselő magyar mágnás családok vagyoni erejét 
célzatosan tovább növelő hatalmas uralkodói jószágadományozásokat a Buda 
visszafoglalását követő 4-5 évtizedben, e családok egyes feltörekvő tagjainak 
gátlástalan saját birtokszerzéseit, a lojális magyar mágnások további gazdagodását, 
és végül számos idegen főúri család tényleges meghonosodását. 1711 után a 
császári és királyi udvar központosító és a magyarországi politikai és társadalmi 
berendezkedést átformálni szándékozó politikáját támogató "kollaboráló" (!!!) 
magyar eredetű köznemesek is tömegesen kaptak grófi, bárói rangot, újabb 
jószágadományokat, és létrehozták e nagy birtokok védelmére az 
elidegeníthetetlen családi hitbizományokat. 

A birtokos köznemességről szólva - az ismert történettudományi 
megállapításokat ismételve, megerősítve - a monográfia szól e tömeges réteg 
hagyományos főúri familiárisi, illetve vármegyei tisztségek viselése által korábban 
biztosított érvényesülési lehetőségeinek beszűküléséről, jelentéktelenné válásáról. 
Kiemeli, hogy a főurakat boldogító hatalmas királyi birtokadományozások e széles 
köznemesi tömeg számára szinte teljesen megszűntek, sőt, a hatalmas főurak az 

39 



ő rovásukra is igyekeztek terjeszkedni, birtokaikat kikerekíteni, miáltal e 
kiváltságos tömegek elvesztették korábbi jószágaik egy részét és a megmaradt 
birtokaik viszonyai néhány generáción belül gyors szétaprózódással fenyegettek. 
Az elszürküléstől vagy éppen lesüllyedéstől csak a központi kormányszervekben, 
illetve az állandó hadseregben érvényesülni képes, illetve a kevés, kedvező piaci 
adottságú térségben kereskedésre vállalkozó szűk köznemesi csoportok 
menekülhettek meg. Ugyanakkor a birtokosok tehetős része megmaradt a 
vármegye szervezetében és - főleg a protestáns részük - rendi ellenzéki 
magatartású maradt. 

Mária Terézia és II. József korát ismét teljes egészében a korszak Habsburg 
abszolutizmusa és a felvilágosodása kiváló kutatója, H. Balázs Éva írta meg. 
Néhány társadalmi jelenségről szólva korábbi saját nézeteivel is polemizálva 
kiemelte, hogy a XVIII. századot taglaló történeti munkák közhelye az 
"elidegenedett" magyar arisztokrácia emlegetése. Bár nem alaptalan, hogy 
közülük sokan bécsi palotájukban és nem honi birtokaikon éltek, lojálisak voltak 
az udvar iránt, magyarul nem is írtak jól, ám senki nem elemezte eddig lojalitásuk 
kettősségét, a hazához és a magyar nemesi hagyományokhoz való ragaszkodásuk 
illetve az udvari célkitűzések elfogadásából fakadó "elidegenedésük" kettősségét, 
mivel többen közülük "közbenjárók" voltak a király és a nemzet között, mint gr. 
Pálffy Miklós kancellár, vagy az utolsó magyar nádor, gr. Batthyány Lajos, de 
a "nagy" családok mellett számos tehetséges katona és tanult hivatalnok is főrendi 
rangemelésben részesült, akiket H. Balázs Éva "bürokrata arisztokráciának" 
nevez. A nagy száma folytán a társadalomban súllyal rendelkező, a felső és alsó 
régiók között az átjárást, összeköttetést biztosító "középnemességről" elterjedt 
közhelyek között az első, az una eademque libertás "kirívóan hazug illúzió" volt, 
mivel a felekezeti, vagyoni különbségei miatt nem volt "rétegtudata". A "100 
feletti arisztokrata család" alatt a hierarchiában 7-800 "valóban bene 
possessionatus" família, ezek alatt több ezer középbirtokos, majd még lejjebb 
350 ezer főre tehető kisbirtokos és nincstelen "tartózkodott", e három nemesi 
"kategória" összesen a társadalom közel 5%-át tette ki - foglalta össze a jozefinista 
népszámlálás közismert adatait. Meglátása szerint jelentős különbségek 
fedezhetők fel a történelmi királyság nyugati és északnyugati illetve keleti és 
északkeleti köznemessége között. Előbbi katolikus nemesek mobilabbak, 
műveltebbek voltak, inkább függvényei az udvarhű arisztokráciának, mint a 
Dunától (és tegyük hozzá, a Garamtól) keletre eső "zóna", ahol inkább fennmaradt 
az ősi, örökös főispánsággal is erősített mágnás családok familiaritása, a szerény 
birtokú és jövedelmű köznemesek rajtuk keresztül szerezhettek maguknak jól 
fizetett megyei, kerületi közfunkciókat. A professzomő ugyan példás őszinteséggel 
maga emelte ki, hogy ez a tipizálás "durva általánosítással" fogalmazódott meg 

40 



- de eredeti és mélyfúrásokkal ellenőrzendő, nem alaptalan gondolat.2 

A francia háborúk negyed századának magyar társadalmát ismét Vörös 
Károly elemezte. ír a nemesség tömegeinek tartalmukat vesztő rendi 
jogviszonyairól, az életmódbeli különbségekről és a hagyományos nemesi 
gazdálkodás kiteljesedő válságáról, valamint az útkeresés, politikai szerepvállalás 
tipikus irányait, de a szerző által is elismert hiányos és nem elég "életközeli" 
ismeretanyagot jelzi, hogy ez az országos történeti munka is csak becslésekre és 
példálózásra hagyatkozik, ha a társadalmi átrétegződési folyamatok adatokon 
nyugvó bemutatásnak kellene következnie. 

A "tíz kötetes" országos történeti munka a marxi osztályszemléletű 
fogalomrendszert mellőzve, a sematikus megállapításokkal szakítva immár sokkal 
árnyaltabb, a korabeli jogrendet, a sok száz év alatt alkotott törvényeket és a 
kialakult jogszokásokat alapul vevő képet igyekezett festeni az 1686 és 1848 
közötti történeti periódus magyarországi nemesi társadalmáról. Mindazonáltal 
történetírásunk az 1980-as évekig igen kevés, konkrét számadatokkal is 
alátámasztott és helyi színekkel is élénkített ismerettel rendelkezett az Európában 
kivételesen nagy számú és nagyon különböző életviszonyok között élő magyar 
nemesség számbeli, rendi, foglakozási tagozódásáról, vagyoni rétegződéséről. 
Az ismerethiánynak csak egyik oka volt, hogy a doktriner marxizmus számára a 
"nemességkutatás" tabut jelentett, csak a "dolgozó nép" történetét lehetett feltárni. 
A parasztság és a munkásság társadalomtörténetének feltáratlan volta 
természetesen adóssága volt az 1945 előtti magyar történetírásnak, ezt pótolni 
kellett. A másik ok korábbra nyúlik vissza: a "nemességkutatás" nálunk a polgári 
történettudomány időszakában is mindvégig azonos volt a nemesi családok 
genealógiájának feltárásával, a feudális kiváltságosok tömegeinek statisztikai 
módszerű vizsgálatára nem került sor. Századunk egyik legkiválóbb magyar 
történésze, Szabó István úttörő tanulmányt írt ugyan a parasztok tömeges 
nemesítéséről, de a háború után nem folytathatta e témában kutatásait.3 

Csak az 1980-as évek elejére alakult ki egy fiatal - zömmel vidéki -
felsőoktatási intézményekben, közgyűjteményekben dolgozó kutatógárda, amely 
azonos forrásanyag alapján, de egyéni erőfeszítéssel, némileg eltérő módszerrel, 
nem azonos szempontok alapján végezte egy-egy vármegye, nagyobb régió XVIII-
XIX. századi nemesi társadalmára kiterjedő adatgyűjtő, rekonstruáló és statisztikai 
módszerű elemző munkáját. Szakmai fórumot, eszmecsere és publikációs 
lehetőséget előbb a Szécsényben 1981 és 1990 között Praznovszky Mihály 
szervezésében tartott köznemesség-történeti konferenciák, majd a Hajnal István 
Kör által 1986 óta több helyütt (Salgótarjánban, Gyulán, Keszthelyen és most 
itt, Pécsváradon) tartott "Rendi társadalom - polgári társadalom" konferenciák 
teremtettek.4 A helyi kutatók által tartott itteni előadások két témakör 
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szempontjából közelítették meg a vármegyék nemesi társadalmát: egyrészt a 
levéltárosok által hagyományosan és magas szinten művelt közigazgatás-történet, 
a megyei tisztségviselők archontológiáinak összeállítása oldaláról, egy-egy megye 
vezető elitjének a kutatása céljával, másrészt a megyék teljes nemessége, vagy 
legalább birtokos nemessége birtok és vagyoni viszonyainak a számszerű feltárása 
és elemzése célkitűzésével. A forrásanyag sok szempontból azonos, egyik téma 
sem nélkülözi a másik figyelembe vételét. A megyei közgyűlések tisztújításokra, 
a tisztségviselők fizetésére vonatkozó jegyzőkönyvei, számadásai, illetve a török 
kiűzése, a Rákóczi-szabadságharc, a Mária Terézia háborúi illetve a Napóleon 
elleni háborúk alatt négy ízben is meghirdetett nemesi felkelések (insurrectiok) 
felszerelésére, fenntartására később, egészen 1848-ig egyéb, országgyűlés által 
kivételes jelleggel törvénybe foglalt költségek (a Nemzeti Múzeum alapítása, 
alkalmi királynői jegyajándék, országgyűlési követek költségeinek fedezése) 
nemesek közötti önkéntes vállalására és birtok- illetve jövedelemarányos 
kivetésére és behajtására vonatkozó összeírások, számadások képezik a történelmi 
Magyarország minden feudális-kori vármegyei levéltárának szinte 
kimeríthetetlenül bőséges forrását. 

A kutatási szempontok és módszerek kialakításában a fiatal kutatókra nagy 
hatással volt Vörös Károly, aki egyedülállóan nagy újkori magyar 
társadalomtörténeti és helytörténeti kutatói tapasztalataiból oktatói munkája, lektori 
jelentései révén a most szereplő kutatócsoport tagjainak többsége számára 
tanítómester volt. Vörös Károly tanácsadóként három éven át részt vett csoportunk 
közös megbeszélésein, de betegsége miatt a befejező munkáknál már nélkülöznünk 
kellett. 

B) A kutatócsoport által kitűzött kutatási célok és az elért eredmények 

Az OTKA támogatásával 1991 és 1994 között kutatócsoport jöhetett létre, 
amely társadalomtörténeti, történeti statisztikai alapkutatás elvégzését tűzte célul, 
vagyis a magyarországi nemesség társadalmi tagolódására, birtok- /vagyoni, 
jövedelmi/ viszonyaira, a vármegyei vezetésben való részvételére az 1790-1815 
közötti időszakban vonatkozó törvények és a levéltári forrásanyag teljes körű 
felmérésére és feldolgozó munkával egységes szempontok alapján megírandó 
értékelő tanulmányok, statisztikai táblázatok elkészítésére vállalkozott. Ki kell 
emelnünk, hogy ez az első kutató "team" történettudományunkban, amely 
országos kiterjedésű kutatásra vállalkozik az újkori magyar nemesség 
rétegződésének feltárására. 

A program összeállításakor a témavezető Pálmány Béla tizenegy 
közreműködő kutatóra számitott(Vörös Károly, Benda Gyula, Dominkovits Péter, 
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Erdmann Gyula, Glósz József, Hudi József, Kaposi Zoltán, Láczay Magdolna, 
Ódor Imre, Papp Klára, Tóth Péter). Közülük nyolcan végig vállalták és 
elvégezték feladataikat. A csoport munkájából egyes kutatók különböző okokból 
váltak ki, így külföldi ösztöndíj, új munkahely, más irányú kutatói elkötelezettség 
miatt - ami az élet velejárója. Csatlakozott viszont a csoporthoz és igen értékes 
hozzájárulásokat köszönhetünkTurbuly Éva levéltár-igazgatónak (Zalaegerszeg, 
Sopron) valamint a fiatal Gerhardt Éva levéltárosnak (Országos Levéltár). 

A francia forradalom és az utóhatásaként kitört napóleoni háborúk 
negyedszázada (1790-1815) a kitűnő forrásadottságokon túl a magyar történelem 
újkorának, a polgári fejlődés kibontakozásának a történettudományunk által 
elfogadott korszakkezdő évszáma miatt is adottnak tekinthető vizsgálati időszak. 
A magyarországi társadalom, gazdaság és közigazgatás történeti folyamatai 
szempontjából azonban 1790 nem képez markáns korszakhatárt, sőt, hangsúlyozni 
kell, hogy inkább egy hosszú, békés történeti korszakról van szó, amely a török 
kiűzését követő nagy újratelepítési, újjáépítési, államszervezési évtizedekkel 
kezdődött és az 1848-as forradalomig és a polgári jogrend és államszervezet 
megalapozásának az évéig tartott. 

A tudományos eredmények között elsőként - bár ez nem volt "betervezve" 
a kutatási programba - büszkeséggel jelenthetjük, hogy 1991 és 1994 között öt 
résztvevő kutatónk szerezte meg a történelemtudomány kandidátusa címet az 
1686-1848 közötti korszak megyei illetve városi és mezővárosi 
társadalomtörténete tematikájához tartozó, a vizsgált terület nemességének 
tagolódását történeti statisztikai módszerekkel vizsgáló értekezés benyújtása és 
sikeres megvédése révén. Időrendben: 

Pálmány Béla: A nógrádi mezővárosok társadalma (1820-1870) Megvédve 
1991. április 12. (In: A polgárosodás útján - szerk. Szabad György Bp. 1990. 
171-299. p.) 
Ódor Imre: Nemesi társadalom és inszurrekció a török hódoltság utáni 
Baranyában 1992. 286 p. - egyik opponens Pálmány Béla 
Erdmann Gyula: Békéscsaba társadalma, gazdasága és önkormányzata 1772-
1848 (In: Békéscsaba története I. 1991. 521-723. p.) 
Papp Klára: A magánbirtok és j obbágysága a XVIII. századi Bihar megyében 
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Hangsúlyozzuk, nem szándékoztunk "gyökeres átértékelést" elvégezni a 
tárgyalt korszak teljes magyarországi nemesi társadalmát illetően, a kutatómunka 
jelen stádiumában ez időszerűtlen lett volna. Emellett, úgy véljük, mára ismét 
alapjában véve hiteles, a történeti valóságnak megfelelő, átfogó képet fest 
történettudományunk e kérdéskörről. A célunk itt és most a fogalmak pontosabb 
meghatározása, a források feltérképezése, a sokszor emlegetett rétegződési adatok 
ellenőrzése, pontosítása és helyi mélyfúrásokkal feltárt új adatokkal való 
kiegészítése, ezáltal az összehasonlítás és elemzés elmélyítése volt. Lassan, 
fokozatosan, az újabb nemzedékek múltról jelenről alkotott általános társadalmi 
képét tükröző, a históriát faggató új kérdések feltételével úgyis szinte magától 
változik történelemszemléletünk. E folyamatot egy csoport közös erőfeszítései 
is alig befolyásolhatják és reméljük, nem marad hatástalan a munkánk, megújul 
a forrásfeltáró alapkutatások folyama is. 

C) Módszertani eredmények 

a.) A nemesség száma 

A korszak nemessége létszámát történettudományunk 1784-1787-ből a 
Danyi Dezső és Dávid Zoltán közismert kötetéből megyénként, szabad királyi 
városonként és - 7-8 vármegye kivételével - helységenként is ismeri. Fontos 
hangsúlyozni, hogy ezek a népességi adatok az 1 éven felüli keresztény 
férfinépességre vonatkoznak: a magyar és horvát-szlavón törvényhatóságokban 
(a határőrvidék nélkül) 3.373.004 férfi között 10.591 (0,31%) pap és 157.299 
(4,66%) nemes élt, Erdélyben a 700.753 főnyi férfi népességben 4.802 (0,68%) 
papot és 31.387 (4,48%) nemesurat írtak össze. A "két magyar haza" összesen 
61 szabad királyi városában és érseki vagy püspöki székhely civitasában élő 
222.860 férfi között 2.956 (1,33%) pap és 7.873 (3,53%) nemes lett összeírva. 
Összességében a magyar, horvát, erdélyi és városi férfinépesség (4.296.617 fő) 
között 214.908 pap és nemesúr találtatott, ami éppen 5%-os arányt jelent. Ez 
megegyezik tehát az állandóan ismételt "közel 5%" országos arányszám - és 
ennek a városok nemességének kisebb arányszáma sem mond ellent.5 

A nemes nők, feleségek számával megduplázva ezen adatokat - ahogy 
Vörös Károly tette - Magyarország és a horvát-szlavón tartományok megyéiben 
valóban 330 ezer nemes személy élhetett, de ehhez jön az itteni városokban lakó 
14 ezer nemes férfi és nő is, az Erdélyi Nagyfejedelemségben viszont nem 64 
ezer, hanem 70 ezer megyei és 2 ezer városi illetőségű nemes és papsághoz tartozó 
ember élt. Mindez összesen 416 ezer kiváltságos lakost jelentett számításunk 
szerint. 
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Az 1790-1815 között készült különböző célú vármegyei nemesi összeírások, 
akár felkelési szemlék jegyzékei (lustrák), akár hadisegély (subsidium) kivetések 
voltak, nem teszik lehetővé a kiváltságosok pontos lélekszámának, növekedésének 
a megállapítását. A csoport által feltárt tömegnyi összeírás forráskritikája ugyanis 
általános érvénnyel megállapította: 

1.) A jegyzékek egyrészt nem tartalmaznak minden nemes személyt (a nők 
csak özvegyi jogú családfőként, a kiskorú férfiak csak "árvák", "örökösök" 
címszó alatt kerültek a jegyzékekbe), hanem leginkább csak a felnőtt 
háztartásfőket ill. fegyverfogásra személy szerint kötelezett férfiakat, 
2.) Másrészt nem kizárólag a nemes rendű (születésű, nemességszerző) 
embereket, hanem a honoratiorokat és az ez alkalommal "adóalapot'' képező 
nemesi birtokokat, királyi kisebb haszonvételeket bérlő (sok esetben zsidó) 
árendásokat is összeírták, mivel a törvények őket is kötelezték a nemesi 
hozzájárulás megfizetésére. 

Igaz, korábbi kutatási tapasztalataink alapján nem is reméltük e forrásokból 
a nemesi létszám-adatoknak a későbbi évekre, pl. 1809-re elvégezhető új 
összegező megállapítását, így mi is, sőt a következő történész nemzedékek is 
csak a II. József kori cenzus adatait vehetik figyelembe. 
Mindazonáltal, ha a kötelezettek vagy jogosultak ugyanazon körére vonatkozik 
két, időben egymáshoz képest több évvel, évtizeddel korábbi illetve régebbi 
családfő-összeírás, közvetett módon meg lehet állapítani az "adóalanyok" 
számbeli gyarapodásának arányait, amire a főrendek esetében alább kísérletet is 
teszünk. 

b.) A terminológia rögzítése 

Módszertani eredménynek kell tekinteni, hogy a nemesség főbb 
csoportjainak azonosítására a történeti és néprajzi szakirodalomban régóta 
meghonosodott és elterjedt, de történeti statisztikai feldolgozás esetén 
alkalmazhatatlan, egyértelműen körül sem határolható "arisztokrata" -
"középnemes" - "kisnemes" osztályozást árnyaltabb, a feudális jognak és a 
történeti valóságnak pontosan megfelelő, a rendi hovatartozást korhűn tükröző 
nomenklatúrával váltottuk fel. Azaz a nemesek illetve földesurak illetve feudális 
földbirtokok között, a számtalan adat feldolgozása és egységes csoportosítása 
érdekében meghatároztuk és megkülönböztettük az alábbi rendi csoportokat: 

- a királyi család tagjait ill. uradalmait, 
- a korona elidegeníthetetlen és a kamara általában csak ideiglenesen kezelt, 
eladható, elajándékozható jószágait, valamint a kamarai kezelésű 
bányabirtokokat, 
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- a vallásalap és a tanulmányi alap kezelésébe került feloszlatott szerzetesrendi 
uradalmakat, 
- az egyházi főrendek közé számító római és a görög katolikus és görög nem 
egyesült egyházak püspökségi, (érsekségi), továbbá káptalani, 
- a birtokos szerzetesrendek jószágait, javadalmait, 
- a katolikus plébániák, esperességek, mint közrendű világi alsópapság földjeit, 
jövedelmeit, 
- a protestáns lelkészek, egyházközségek földjeit, regáléit, 
- a birtokos köznemesség (nobiles possessionati) jószágait, jobbágytelkeit 
- a kiváltságos helységek (mezővárosok, bányatelepülések) illetve királyi 
kiváltságlevelet nyert gyárak jövedelmeit, 
- a jobbágyok felett nem uraskodó egytelkes (nobiles unius sessionis, curialistae) 
és az egyházi (praedialis) nemeseket, 
- végül a birtoktalan nemesek (armalistae, arendatores, taxalistae) tömegét. 
A különböző megyék különbözőképpen tüntették fel a rendekhez, rendi 
alcsoportokhoz való tartozást: 
- az uralkodó család tagjait, a koronái és kamarai birtokost továbbá a világi és 
egyházi főrendeket minden esetben rangjukkal illették, 
- van ahol megkülönböztették a birtokos és a birtoktalan köznemeseket, van 
ahol - a sok folyamatban lévő ilyen tárgyú jogvita miatt is - ezt nem végezték 
el, így a földesurak illetve címerlevelesek aránya nem minden megyében 
határozható meg pontosan. 
- a nem nemes honoratiorok foglalkozása általában, de nem mindig van 
feltüntetve, a zsidó árendátorok társadalmi hovatartozása jól meghatározható. 

Miért nem szerencsés terminológia véleményünk szerint a nemesség 
rétegződésének érzékeltetésére elteijedt "arisztokrata - középnemes - kisnemes" 
triász? Az aristócrata szót a magyar nyelv történeti etimológiai szótára szerint 
először 1790-ben írták le nyomtatásban. A korabeli jogban jártas széles politizáló 
rétegek kizárólag a mágnások, főrendek kifejezéssel éltek a levéltári források 
tanúsága szerint, pontosan tudva, hogy itt a születésük vagy hivataluk alapján 
bizonyos kivételes előjogokkal felruházott személyekről van szó. Az arisztokrata 
szót 1848-ig valamennyi kiváltságosnak született emberre értették (hiszen ezt 
jelenti görögül). Véleményünk szerint mai értelmében csak a jogegyenlőség 
kimondása utáni évszázadra (1848-1945) szabad használni, hiszen a születési 
kiváltságok természete ekkortól bár külsőségekben, óriási vagyonokban és 
politikai kiváltságokban is többnyire fennmaradt, de jelentősen át is alakult -
gondoljunk csak a zsidó bankár és gyáros bárókra, a tábornokból lett főrendekre. 
A "középbirtokos" nemes végképp behatárolhatatlan mind felfelé, mind lefelé, 
hiszen senki nem tudja - nem is lehet - megmondani, hol kell meghúzni az 
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elválasztó vonalat a szerény vagyonú főrendek és a leggazdagabb köznemesek 
között, illetve honnantól számítanak paraszti életmódúnak a kisebb birtokú 
nemesek. A kisnemesek közé pedig csak a birtoktalan címerleveleseket és a saját 
nemesi kúriájukon kívül más telkekkel nem rendelkezőket kell-e számítani, vagy 
a néhány zsellér és 1-3-5 jobbágytelek jövedelmeit élvező nemesi tömegeket is? 
Szerintünk helyesebb a korabeli, évszázadok során kialakult jogi terminológia 
alkalmazása a számításoknál, a statisztikai nómenklatúrában. 

c.) A honoratior kérdés 

Társadalomtörténetünk egyik fehér foltja feltárásának, figyelemre méltó 
eredménynek tartjuk a nem nemes értelmiségiek nemesi felkelésekben, 
hozzájárulás fizetésben való részvételének országos feltárását. A honoratiorok a 
nemesi fekvő jószágok birtoklása, nemesi intézményekből, uradalmakból eredő 
fizetésük (honorárium) miatt lettek a nemesekkel együtt kezelve. A törvények, 
vármegyei utasítások átvizsgálása eredményeként arra az új megállapításra 
jutottunk, hogy a honoratior réteg megkülönböztetése a többi nem nemestől 
(ignobiles, subditi) - bár már II. József népszámlálásában is feltűnik a 
"tisztviselők" címszó - éppen a Napóleon hadai ellen kihirdetett nemesi 
felkelésekben való személyes és anyagi részvétel, áldozatvállalás kötelezővé tétele 
által vált általános szokássá. Bár az 1827:15. tc. kapcsán felvetődött, külön törvény 
nem szabályozta, kik tekintendők honoratiornak. A szokásjog azonban lehetővé 
tette e pallérozott, a leendő polgári tisztviselői kar és szabad foglalkozású 
értelmiség embrióját képező, egyre gyarapodó réteg számára a született megyei 
nemességgel azonos kedvező elbírálást adózásban, politikai jogokban egyaránt. 
1848-ig fokozatosan bővült a honoratior foglalkozások köre: az aktív és nyugdíjas 
állami, uradalmi tisztviselők és özvegyeik, egyetemi képesítésű orvosok, sebészek, 
állatorvosok továbbá patikusok, mérnökök, jogakadémiát végzett ügyvédek, 
Georgikonba járt gazdatisztek mellett a mezővárosi szenátorok, a jegyzők és 
más tisztviselők, végül a keresztény tanítók, kántorok és a kisdedóvók is 
"tisztesrendű"-nek minősültek. Az 1848:5. népképviseleti törvény az értelmiségiek 
választói cenzusának megállapításával már csak kodifikálta a honoratiorok 
korábban megszerzett megyei politikai jogainak az országos jogokra való 
kitelj esztését. 
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D. A magyarországi nemesi társadalom tagozódása 1686-1815 között 

Az. országos és megyei levéltárak forrásanyagában a munkacsoport tagjai 
által végzett alapkutatások meggyőződésünk szerint már eddig is több értékes új 
ismerettel gazdagították történettudományunkat. 

a.) Az egyházi és világi főrendek száma 

Wellmann Imre 1930-as években írt élvezetes, nagyívű tanulmánya Mária 
Terézia uralkodásának végén, 1780-ban 2 hercegi családra - az Esterházyakra 
és a Batthyányakra - továbbá 84 grófi és 69 bárói famíliára és e 155 arisztokrata 
famíliában összesen legfeljebb 1.000 főre utalt, továbbá megemlített 249 
indigenát, "jobbára német nevű idegen famíliákat". A tíz kötetes Magyarország 
története 1711 és 1848 közötti korszakot tárgyaló köteteiben Vörös Károly a 
főnemesség összesíthető "létszámát" úgy érzékelteti, hogy megemlít az 1765. 
évben 64 grófi és 59 bárói "nyilvánvalóan több ágra és azon belül több háztartásra 
bomló" család mellett 226 indigenát, illetve az 1790 utáni években a Magyar 
Királyságban 3 hercegi, 80 grófi és 95 bárói genust, valamint csak Erdélyben 
birtokos 11 grófi és 20 bárói családot adott meg, ez alkalommal azonban nem 
említette a honfiúsítottak számát.6 

Ezen adatok közös forrásból származnak: a korabeli kalendáriumok 
mellékleteként 1740-től szinte évente megjelentettek ún. schematizmusokat is, 
amelyek a magyarországi egyházi és világi méltóságok címtára mellett alfabetikus 
rendben közzétették a főnemes családok névsorát is. Nézzük meg most hét évtized 
általunk könyvtárakban elért kalendáriumainak összesített adatait, amelyek 
folyamatos és jelentős számbeli növekedést fednek fel a főrendi famíliák sorában.7 

1740-ben 38 grófi 52 bárói nemzetség 218 indigena familia = 308 család 100,00% 
1768-ban 68 " 56 " " 243 " " = 367 " 119,16% 
1790-ben 90 " 74 " " 265 " " = 4 2 9 " 139,29% 
1812-ben 103 " 92 " " 309 " " = 5 0 4 " 163,64% 

Ezen adatok értelmezéséhez tudni kell, hogy ama magyar főnemesi 
nemzetségek, amelyeknek különböző rangú, tehát herceg és grófi, illetve grófi 
és bárói, vagy grófi és köznemesi ágai is voltak, a kor jogszokása szerint két 
családnak számították (pl. br. és gr. Révay, gr. és köznemes Festetics). 

A leginkább szembetűnő az idegen eredetű, honosított főnemesek nagy 
száma: 1740-ben 242%-át, 1768-ban 196%-át, 1790-ben 162%-át, és még 1812-
ben is 159%-át tették ki a "törzsökös", vagyis "nemzeti" mágnás családoknak. 
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Az így nyert szerkezeti adatok azonban torzítottan jelzik az "elidegenedés" 
mértékét, mert: 

1.) Egyrészt e listákon évszázadok múltán is idegen eredetűként szerepelnek 
még a XVII. században, illetve az 1700-as évek első harmadában tömegesen 
magyar honfivá fogadott, már nemzedékekkel korábban magyarországi 
birtokokat szerzett és letelepedett, mondhatni elmagyarosodott családok is-, 
így a gróf Althann nemzetség az 1578:36. tc-kel lett honfiúsítva, a XVIII-
XIX. században tagjai adták Zala vármegye főispánjait, továbbá híres váci 
püspököt. Az úrbérrendezés idején gr. Althann Mihály és neje csáktomyai 
uradalmának közel száz helységében összesen 948,750 úrbéri telke volt, emellett 
ősi cseh birtokaikat is megtartották. Ennek ellenére e család még az 1812-es 
schematizmusban is az indigenák sorában szerepel! Hasonló volt a korabeli 
minősítése az 1563-ban magyar nemessé fogadott, 1627-ben grófi, 1706-ban 
egyik tagja személyében hercegi rangra emelkedett Harrach családnak: az 
Urbáriumokból összesen 212,750 telek uraként összesíthető gr. Harrach Ernest 
is indigena maradt. 
2.) Másrészt az indigena családok sorában a hercegi, őrgrófi, grófi, bárói, tehát 
birodalmi főrendi családokkal vegyesen szerepelnek a köznemesi (lovagi) rangú 
személyek, akik többnyire nem kerültek be a magyar mágnások "társaságába 
és gyülekezetébe", 
3.) Végül nem hagyható figyelmen kívül ama, arányokat torzító hatás sem, 
hogy míg az újonnan honfiúvá lett "családok" nevei mögött zömmel csak egy-
két személy állt, addig az ősi magyar főnemesi famíliák többnyire 5-10, sőt 
annál is több felnőtt férfiúval dicsekedhettek, vagyis messze nem azonos 
nagyságú nemzetségekről volt szó. A ténylegesen magyarrá vált, meghonosodott 
főrendi nemzetségek felnőtt férfi tagjainak a száma, aránya tehát nagyobb annál, 
mint amennyi a puszta családnévsorokból (series familiarum) megállapítható. 

Szerencsére van egy olyan korabeli hiteles és hivatalos forrástípus, amely 
időközönként egyfajta népszámlálást készít a szűk főrendi hatalmi csoport 
egészéről, úgy, hogy egyúttal lehetővé teszi családjaik, rangjaik, címeik, 
tisztségeik azonosítását is. A rendi társadalom csúcsán álló két rend, az egyházi 
és világi főnemesség külön kiváltságát képezte 1608 és 1885 között, hogy a király 
által személyüknek címzett meghívó levéllel a "teljes korú" - 21 éven felüli -
mágnás férfiak személyesen részt vehettek az országgyűlés felső táblájának 
ülésein. Számos szigorú törvény (1498:1., 1500:1., 1608:1., 1625:62., 1635:79., 
1649:44., 1662:53. és. 1723:7. tc.), valamint a törvényeknél is erősebb szokásjog 
egyenesen kötelezték a diétái részvételre a főrendeket, és ha el sem jöttek, illetve 
ha a nádor, személynök engedélye nélkül makacsul távolmaradtak az ülésekről, 
bírósági úton is behajtható büntetést kellett fizetniük. Ha katonai szolgálat, idős 
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kor, betegség, vagy egyéb nyomós ok miatt akadályoztatva nem tudtak elmenni 
a diétára és részt venni az üléseken, nemesi rendű követet (ablegatus) kellett 
küldeniük, aki helyettesítette és képviselte őket "országlakosi" jogaik 
gyakorlásában, de ez a követ csak az alsó táblára ülhetett be. 
A családfőnek minősülő özvegyasszonyok is megkapták a meghívót, azonban 
ők - nők lévén - a kor szellemének megfelelően személyesen nem avatkoztak be 
a politikacsináló férfiak dolgába, de a nemzetséget, még kiskorú fiaikat, követtel 
képviseltették a diétán. Az 1715. évi országgyűlésen 12, a híres 1741 évi pozsonyi 
törvényalkotó gyűlésen 15, az 1790-1791-es diétán 59, az 1808. évi 
törvényhozásban pedig 60 ilyen özvegyi küldött vett részt. 

Az egyes országgyűlések korabeli ülésjegyzőkönyvei előtt eleinte kézírásos, 
majd 1790-től nyomtatott jegyzékben közzétették a törvényhozás két házának 
munkájában személyesen résztvevő főpapok, mágnások továbbá a vármegyei, 
városi, főrendi követek névsorát. E listákról csak azok a nagykorú főnemesek és 
főpapok hiányoznak, akik esetleg még követet sem küldtek, de ez nem volt a 
mágnási ranghoz és méltósághoz illő magatartás. Az indigenáktól is elvárták, 
hogy "az ország jó polgárai", a "haza ügyeinek támogatói" legyenek, ám e férfiak 
- kiknek a XVIII. sz. végére már többnyire az apáikát, nagyapáikat honfiúsították 
- zömmel külföldön éltek, így közülük csak néhányan jelentek meg a pozsonyi 
törvényhozó gyűléseken.8 

A közismerten lelkes 1740-1741. évi pozsonyi, majd a 25 év abszolutiszti-
kus uralkodás után 1790-ben végre újra Budán összehívott diétát, és a Napóleon 
elleni háborúk évtizedeinek országgyűléseit a magyar rendek izzó hazafias 
lelkesedése és sérelmeik tárgyalása miatt nagyfokú politikai aktivitása jellemezte, 
így a törzsökös magyar főrendi családok férfiúi szinte hiánytalanul részt vettek. 

Vizsgáljuk meg e névsorokat, mi állapítható meg belőlük a korszak 
magyarországi főnemességének számát, tagozódását illetően? Először is tekintsük 
át a főrendi férfiak rend és rang szerinti megoszlását ezen új forrástípus általunk 
számszerűsített és összesített adatai alapján. (A nemzetségek ill. családok, valamint 
a testületek és hivatalok, genus proximuma a "jogi személy".) 
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1. sz. tábla 
Az 1714-1 tl 5. évi országgyűlésre meghívott és személyesen, 

vagy követeik útján résztvevő főrendek névsora 

Habsburg-ház 1 család 0 tagja 
Birodalmi hercegek 4 " 5 " 

28 " 40 " 
Bárói családok 29 " 43 " 
Hivatalbeli főrendek: 

Főpapok 34 stallum 32 élvező 
Zászlósurak 16 hivatal 16 viselő 

Összesen: 112 136 személy 
Ebből özvegyi követek 12 személy 

2. sz. tábla 
Az 1741. évi : országgyűlésre meghívott és személyesen, 

vagy követeik útján résztvevő főrendek névsora 

Habsburg-ház 1 család 0 tagja 
Birodalmi hercegek 2 " 3 " 

41 " 87 " 
Bárói családok 47 " 70 " 
Hivatalbeli főrendek: 

Főpapok 34 stallum 34 betöltő 
Zászlósurak 15 hivatal 14 viselő 

Összesen: 140 208 személy 
Ebből özvegyi követek 15 személy 

3. sz. tábla 
Az 1790-1791. évi országgyűlésre meghívott és személyesen, 

vagy követeik útján résztvevő főrendek névsora 

Habsburg-ház 1 család 3 tagja 
Birodalmi hercegek 11 " 12 " 

96 " 194 " 
Bárói családok 57 " 133 " 
Hivatalbeli főrendek: 

Főpapok 33 stallum 33 betöltő 
Zászlósurak . 17 hivatal 16 viselő 

Összesen: 215 391 személy 
Ebből özvegyi követek 59 személy 
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4. sz. tábla 
Az 1808. évi országgyűlésre meghívott és személyesen, 

vagy követeik útján résztvevő főrendek névsora 

Habsburg-ház 1 család 4 tagja 
Birodalmi hercegek 13 " 15 " 

105 " 305 " 
Bárói családok 79 " 171 " 
Hivatalbeli főrendek: 

Főpapok 37 stallum 37 betöltő 
Zászlósurak, főispánok 18 hivatal 16 viselő 

Összesen: 253 548 személy 
Ebből özvegyi követek 60 személy 

Ezek az adatok más összképet nyújtanak a mágnások és részben a főpapok 
számáról, mint a kalendáriumok mellékletét képező egyházi és világi 
schematizmusok családokat kimutató, imént közölt jegyzékei. 

A főpapsághoz (praelati) a római és görög katolikus egyházak érsekei, 
megyés és felszentelt püspökei, továbbá egyes birtokokat élvező szerzetesrendek 
országos elöljárói tartoztak, így létszámukat objektív tény, az egyházmegyék 
száma határozta meg. A török kiűzése, illetve a szatmári (1711) és a pozsareváci 
(1718) békekötés után helyreállt a Szent Korona tartományainak területi 
integritása, hamarosan helyreállították a hódoltságban fekvő, másfél évszázadig 
csak virtuálisan - választott püspökökkel - működő egyházmegyéket (Csanád, 
Kalocsa, Pécs, Szerém, Diakovár stb.) és szerzetesrendeket is. Utóbbiak közül a 
saját birtokokkal rendelkező jezsuiták, pálos és premontrei rendek országos 
főnökei (főapátok, prépostok, generálisok) az 1715: 73. tc. alapján "ülést és 
szavazatot" is kaptak a főrendek között, míg más, csak zálogos birtokokat élvező 
rendek - a kamalduliak, piaristák, ágostoniak, domonkosok az országban bevett, 
de főpapi politikai előjogokat nem élvező testületek lettek. II. József a 
szerzetesrendek zömét eltörölte, így 1790 után egy jó évtizedig nem képviseltették 
magukat a kegyes rendek atyái. 
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5. tábla 
A magyar Szent Korona tartományainak katolikus egyházmegyéi, 

főrendi jogokat élvező szerzetesrendjei 1681-1812 9 

Főapát, 
Év Érsekség Megyés püspökség Választott püspök prépost 

betöltött üres betöltött helyettesített üres betöltött üres 

1681 2 7 1 3 9 1? ? 
Dig. 
1687 1 1 5 - 2 13 1? ? 
Dig. 
1715 2 - 11 2 - 19 ? 2 
Diar 
1741 2 - 14 1 2 14 9 3 
Diar. Dig. Sch. 
1765 2 - 12 1 ? 15 ? 3 
Diar. Dig. 
1768 1 1 14 1 - 14 ? ? 
Sch. 
1790 2 - 17 - 2 12 ? -

Diar. Dig. Sch. 
1792 2 - 18 - - 10 ? -

Diar. 
1805 2 1 14 - 6V 17 ? 3 
Diar. Dig. 
1808 3 - 23 - - 12 ? 2 
Diar. Dig. 
1812 2 1 17 ? 4 14 5 2 
Diar. Dig. Sch. 

Mária Terézia 1776-ban -i a hatalmas esztergomi érsekség területéből 
kihasítva - felállította a besztercebányai, a rozsnyói és a szepesi püspökségeket, 
egy év múlva, 1777-ben pedig - a győri, illetve veszprémi püspökségekből 
kihasítva - megszervezte a szombathelyi és a székesfehérvári egyházmegyéket. 
1804-től, Eger érseki rangra emelésével, egyúttal a kassai és szatmári püspökségek 
létrehozatalával a főrendi rangú főpapi stallumok száma 3 érsekségre és 20 
megyéspüspökségre nőtt, ti. Esztergom, Kalocsa és Eger érsekei, továbbá Bosznia 
Szerémség - Diakovár, Besztercebánya, Csanád, Erdély (Gyulafehérvár), Győr, 
Kassa, Nagyvárad, Nyitra, Pécs, Rozsnyó, Szatmár, Szepesvár, Székesfehérvár, 
Szombathely, Temesvár, Vác, Veszprém, illetve a szegni - modrusi és a zágrábi 
egyházmegyék püspökei. 
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A görög katolikus egyház 4 püspöksége (Eperjes, Munkács, Nagyvárad és 
a szlavóniai Kőrös székhellyel) 1790-ben szerzett a latin szertartású katolikusokkal 
azonos politikai jogokat, azaz országgyűlési széket és szavazatot, végül a II. 
József által feloszlatott szerzetesrendek országos elöljárói közül ketten, a 
szentmártoni (pannonhalmi) bencés főapát és a jászói premontrei prépost is, 
visszakapták főrendi jogaikat, és helyet foglalhattak a mágnások táblájának 
ülésein. 
^ Az egyházmegyéket irányító püspökökön kívül voltak felszentelt, illetve 

választott püspökök is. Száma változó volt, aszerint, hogy a király hányat nevezett 
ki pl. a káptalanok vezető személyiségei közül a megyéspüspökség előszobájának 
számító, főrendi táblai székkel és szavazattal járó megtisztelő rangba. A római 
egyház évezredes hagyományai alapján az "in partibus infidelium", tehát a 
hitetlenek részére került püspökségeket, azaz a balkáni, Adria melléki ősi magyar 
koronatartományokban évszázadokkal korábban megszervezett, de török malomra 
kerülésük óta ténylegesen be nem töltött egyházmegyék fejeinek a stallumaira 
1624 után rendszeresen királyi kinevezéseket eszközöltek. Ilyenek voltak a 
virtuális koronatartományokban korabeli helyesírással a velencei Dalmáciában 
a tinnini (ma: Knin), továbbá a belgrádi és szendrői (Samandria), felszentelt, de 
egyházmegye nélküli - püspökök mellett a velencei Dalmáciában Alminia, 
Ansaria, Arbe (Rab sziget), Bacen (Bácz), Biduana, Bosonia (Szarajevó), Cattaro 
(Kotor), Drivestina (Albániában), Dulcigno, Dulm, Korcsula szigete, Makária, a 
horvát tengerparti Novi, Pháro, a rigómezei Pristinia, (Prisztina), Risano, Sardica 
(a bulgáriai Szófia), Scopie (Szkopje), Scutari (az albániai Szkodra), Sebenic, 
Tragur (Trogir), Tribunic, Veglia (Krk sziget) és Vidua ill. Vovadria, választott 
vagy felszentelt - azaz tényleges egyházmegyével nem, csupán főpapi címmel 
rendelkező - főpásztorai. 

Összesen tehát 1804 után legfeljebb 50 praelatus - 22 megyés és 28 
egyházmegye nélküli főpap - élt főrendi méltóságával az országban, ami igen 
csekély szám. A katolikus érsekek és megyés, illetve választott püspökök kara 
származása, társadalmi eredete a vizsgált ötnegyed évszázadban többször is 
változott. Az ellenreformáció legkeményebb éveiben, I. Lipót uralkodása második 
felében alig voltak főrendi születésű érsekek és püspökök, e kulcsfontosságú 
tiszteket szinte kivétel nélkül teljes királyhűségű köznemesekből lett főpapok 
töltötték be. A szatmári békét követően az udvar és magyar főrendek között 70 
évig felhőtlen politikai és társadalmi megbékélés és kiegyezés jele, hogy ismét 
egyenlő számban lettek a király(nő) által kinevezve hercegi, grófi, bárói sarjadék, 
illetve köznemesi származású papok érsekekké, megyés püspökökké. A választott 
és felszentelt püspökök nagy többsége a köznemesi vagy éppenséggel polgári 
családokból törekedett fel a magas tisztségre. 
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6. tábla 
A magyar Szent Korona országainak és tartományainak főpapsága származás 

szerint egyes országgyűlések éveiben 1662-1812 10 

Érsekek, megyés püspökök Választott püspökök 
Év főrendi köznemesi főrendi köznemesi származásúak 

1662 0 4 0 16 
1681 0 9 0 9 
1687 0 10 1 13 
1715 12 2 4 15 
1741 9 8 3 13 
1765 8 9 3 10 
1790 9 13 4 15 
1808 4 17 3 13 
1812 4 15 4 10 

A káptalanok kanonokjai és az apátságok, prépostságok első emberei, ill. 
alsó táblai küldöttei között alig akadt főnemes. 

A világi főrendek karába a született vagy honfiúsított bárók, grófok, 
birodalmi hercegek és az országgyűlés által megválasztott udvari méltóságokat 
viselő zászlósurak (barones regni), valamint a király által kinevezett bármilyen 
rendű (akár köznemesi születésű) vármegyei főispánok (comites) vagy 
adminisztrátorok tartoztak. A nagykorú (24 évet betöltött), kiváltságos politikai 
jogaikkal élő mágnások összlétszáma az országgyűlési résztvevők jegyzékeiből 
több ellenőrzendő tényező figyelembe vételével állapítható meg. Név szerint 
azonosítottuk és csak egyszer számítottuk a hosszú diétái ülésezések egy részén 
személyesen, más részén csak követe által képviselve résztvevő főurakat, de elvi-
módszertani döntést kellett hoznunk egyrészt az özvegyek követeiről, másrészt 
a nem főnemesi születésű zászlósurakról és főispánokról is. Mivel a politikai 
döntéshozatalban előbbiek közvetlenül nem, utóbbiak viszont nagyon is részt 
vettek, emellett az özvegyek egy-egy családot ideiglenesen, többnyire a fiúk 
nagykorúvá válásáig képviseltek, így a leghelyesebb mindkét csoportot 
beszámítani a főnemesi családfők közé. 

A világi főurakról szóló eltérő adatok fő oka, hogy a diétái források az 
1740. évi lista kivételével nem különböztetik meg, sőt egy kalap alá veszik a 
törzsökös "nemzeti" és a külföldiből honfiúsított főrendeket. (1740-ben 38 grófi 
és 52 bárói nemzetség valamint 218 indigena família = 308 család volt az 
országban, de utóbbi "honfiak" közül csak 2 hercegi özvegy - Esterházyné Mária 
Oktávia és Liechtensteinné - továbbá 12 grófi és 3 bárói családfő képviseltette 

55 



magát, tehát 200-an nem vettek részt a Pozsonyban éppen folyó diétán). 1790-
től azonban nem állapítható meg, valójában hány indigena volt jelen az 
országgyűlésen, és ezt ma nem is lehet helyesen rekonstruálni. Az indigenák 
túlnyomó része nem vett részt a magyar politikai életben. Ezt a császár és király 
udvari hivatalaiban, hadseregében betöltött magas rangú tisztségeik, állásaik 
érthetővé teszik: nem voltak függetlenek uralkodójuktól, így nem is politizálhattak 
ellenében, sőt némi véleménybeli függetlenséget sem mutathattak ki. A 
hiányzások másik oka az volt, hogy a magyar rendek az évszázadok során sok-
sok magas rangú idegen udvari méltóságnak és katonatisztnek a kegyei 
megnyeréséért ajánlották fel, mintegy ajándék-képen a honfiúságot - a magyar 
hazának tett korábbi és jövőben is remélt szolgálataikra hivatkozva. Ezek a nagy 
udvari befolyású főemberek természetesen uralkodójuk parancsnak számító óhaja 
szerint jelentek meg a magyar rendek panaszait és követeléseit tárgyaló 
országgyűléseken. 

Míg 1790-179l-ben 165 főúri nemzetség 342 tagja, valamint 49 "ex officio" 
főrend voltjelen, vagy képviseltette magát távollétében követtel az alsó táblán, 
addig az 1808. évi diétán már 198 mágnás família 495 családfője és 53 hivatali 
főúr számolható össze, ami a születési arisztokrácia nemzetségei számában 122%, 
a felnőtt férfiakéban 140,15% növekedést jelent 18 év alatt, és ez figyelemre 
méltó arányú szaporodás. 

A Habsburg uralkodóháznak 1790 és 1815 között 3-5 tagja élt 
Magyarországon. A magas hivatal, a jelentős birtokok a Lajtán-inneni 
királysághoz kötötték a főhercegi születésű nádorokat, előbb Sándor Lipótot 
(1790-1795), majd tragikus halála után Józsefet (1795-1846), továbbá Krisztina 
főherceg asszonyt (meghalt. 1798) és féijét, Albert szász-tescheni királyi herceget, 
végül az 1808-1809-ben, rövid ideig az esztergomi érseki és főkancellár széket 
betöltő Károly Ambrus főherceget és Ferdinándot, mindkettőt az 1741-ben 
honfiúsított Modena-Este-i ágból. 

A királyi család és egyes tagjai az országban szép birtokok földesurai voltak, 
8 uradalom és tartozékaiként korszakunkban 14 mezőváros volt az övék: így a 
holicsi és a sasvári domínium a család közös jószágának számított, Albert és 
Krisztina uraskodott a ráckevei, Baranyában a roppant béllyei, Buda környékén 
az alcsúti és piliscsabai, Arad mellett a kisjenői és a végül, de legnagyobb 
jószágként a mosoni magyaróvári uradalom összesen 8 oppiduma, 24 helysége 
felett. 

Figyelemre méltó, hogy a birodalmi hercegi rangot 1790 és 1812 között 
nem csak a szakirodalom által rendszerint említett két legjelentősebb magyar 
főúri család, az Esterházyak és a Batthyányak egy-egy ágának kevés férfiúja 
viselte a magyar főrendek között. 1790-ben a két herceg Batthyány közül József 
az esztergomi prímás, Lajos pedig Vas megye örökös főispáni címét viselte, 
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míg hg. Esterházy Antal (meghalt 1794) soproni örökös főispán és a nemesi 
testőrség új kapitánya volt, tehát fontos hivatalokat töltöttek be. Mellettük azonban 
személyesen és követtel is jelen volt a diétán hg. Auersperg Ádám (1649,1719), 
hg. Khevenhüller (1765) és hg. Lichtenstein Alojz (1687,1715), továbbá 
képviseltette magát hg. Schwarzenberg József, hg. Dietrichstein Károly (1741), 
hg. Lobkowitz József, hg. Odeschalchi Livius (1751), továbbá hg. Colloredo 
Ferenc (1765) és a hg. Edling család egy-egy tagja is. Mindannyian a bécsi 
udvari arisztokrácia fontos személyiségei közé számítottak. 

1792-ben megjelent a diétán a frissen hercegi rangra emelt Grassalkovich 
Antal (meghalt 1794) királyi főlovászmester, továbbá az ifjú Esterházy Miklós 
és az öreg Batthyány Lajos vasi főispán, követtel képviseltették magukat 
Batthyány Antónia, Lobkowitz Ágoston és Palm Károly József hercegek. 

Az 1808. évi diétán 7 személyesen és 8 fogadott követtel résztvevő herceget 
számoltunk össze: köztük "új emberek", az 1805-ben honfiúsított herceg 
Czartoryski Ádám tábornok, az 1807-ben hercegi címet kapott Pálffy Károly 
kancellár és pozsonyi főispán. A sárospataki és regéci uradalmak 1803-ban 
cserével történt megszerzése után személyesen is részt vett minden diétán a kiváló 
hg. Bretzenheim Ferdinánd, bár honfiúsítását csak 1827-ben szentesítette az 
országgyűlés, de követet küldött pl. Albert főherceg, hg. Schwarzenberg József 
és Odeschalchi Ince, hg. Stahremberg Lajos (1723), hg. Zinzendorff Pros-
per, valamint hg. Salm-Reichersdorf Károly (1765). 

1790-ben tehát 11 hercegi rangú család 12, 1808-ban már 14 família 15 
tagja szerepelt a diéták hivatalos irományaiban, azt is bizonyítva, hogy még a 
birodalmi hercegek sem voltak közömbösek az alkotmányosságért és a rendi 
dikasztériumok, a nemzeti hadsereg önállóságáért küzdő magyar országgyűlések 
vitái iránt. 

b) A főrendek átrétegződése - rangemelések és honfiúsítások 

A főrendek nagyarányú számbeli növekedésének fő okai a rangemelések 
és a honfiúsítások (indigenatus) felszökése volt a XVII. sz. második felében és a 
XVIII. században, a természetes szaporodás a jelek szerint kevésbé jelentős 
szerepet játszott. 

A Magyar Korona tartományaiban szentesített XVIII-XIX. századi 
rangemeléseket a Királyi Könyvek bejegyzései alapján az osztrák Hanns Jaeger-
Sunstenau dolgozta fel. Adatait az 1700 és 1848 közötti időszakban évtizedes 
időszakokba összesítve közöljük, így plasztikus képet kapunk a nemesítések 
hullámzó, de magas számáról." Fontos ehhez hozzáfűznünk, hogy a birtoktalan 
nemességet - mint azt a nógrádi armalisták kiváltságaik megőrzése érdekében 
folytatott XVII-XIX. századi küzdelmeiről írt esettanulmányunkban is nagyszámú 
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példával bizonyítottuk - az oklevelek megsemmisülésére hivatkozva, a 
leszármazás és az előjogokkal való hosszú "usus" bizonyításával is igazolni 
lehetett a vármegyékben.'2 

Ezt azt jelenti, hogy a valóságban az országban nagy számú család jogi 
ügyeskedéssel szerzett privilégiumokat. Ha ügyes ügyvédek elintézték nekik, 
hogy esküt tevő tanúk sora megerősíti a vizsgálók előtt az "usust", vagyis a nemesi 
kiváltságokkal való élés, legalább 60 éven át megvolt gyakorlatát, ha továbbá -
mint azt Kóta Péter e kötetben megjelent tanulmánya is leírja - nemesi okleveleket 
hamisíttattak vagy javíttattak ki és fogadtattak el, nem kellett királyi oklevél a 
nemességszerzéshez. Az ilyen, ebül szerzett nemességeket persze a Királyi 
Könyvek sem tartalmazzák, bár a bíróságok és a vármegyék megerősítették. (A 
főrendek rangemeléseit persze kizárólag az uralkodó szentesíthette, itt 
ügyeskedésre nem nyílott mód.) 

7. sz. tábla 
Rangemelések a Királyi könyvek alapján 1700-1848 

Magyarország, 
Horvát-Szlavón tartomány Erdély 

Évkör Nemesítés Báró Gróf Nemesítés Báró Gróf 
1701-1710 44 2 4 102 2 1 
1711-1720 378 8 5 76 1 0 
1721-1730 81 17 6 49 3 0 
1731-1740 28 6 4 4 1 0 
1741-1750 129 5 8 48 3 2 
1751-1760 272 4 4 33 5 7 
1761-1770 92 9 11 22 4 0 
1771-1780 13 8 15 9 1 1 
1781-1790 127 8 7 2 1 0 
1791-1800 418 6 2 21 1 0 
1801-1810 166 14 8 12 0 2 
1811-1820 141 11 3 21 0 0 
1821-1830 173 11 5 20 1 0 
1831-1840 161 15 1 20 0 0 
1841-1848 60 6 3 6 1 0 

Összesen: 2283 130 86 445 24 13 

Az alábbi, saját összesítésű táblázat három évszázad valamennyi honfiúsítási 
törvényében név szerint említett személyt és családjaikat mutatja ki. Igen nagy 
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számról van szó a magyar mágnások szűk rétegéhez képest: 469 idegen eredetű 
és birodalmi főrendi vagy lovagi família 627 tagjáról. Látszólag ez több, mint a 
törzsökös magyar főrendek száma, azonban valószínűleg a tíz nemzedéknyi 
hosszú korszak folyamán általában mégsem ez volt a helyzet. 

A honfiúsítás szabályait először az 1550:77. tc. írta elő. Eszerint a királynak 
a karok és rendek hozzájárulása nélkül senkit nem volt szabad a magyarok közé 
felvennie. Az első befogadottaknál még hangsúlyozták, hogy az illetők -
Malatesta Frigyes, gróf Pyrrhus, gróf Salm - régóta az országban laknak, ismerik 
a nyelvünket és törvényeinket. 1655-ig az egyes országgyűlések csak egy-két 
család ügyével foglalkoztak. így is, a bécsi udvar legbefolyásosabb családjai 
már a XVII. században magyar honfiakká lettek fogadva, így a gr. Kollonich 
(1598,1604), a Trautsohn (1609), ahg. Liechtenstein (1608,1687), Waldstein 
(1635), a Khevenhüiier (1638, 1649), a gr. Paar (1625, 1655), a hg. 
Schwarzenberg (1659), a gr. Starhemberg (1651, 1723), a hg. Lobkowitz 
(1663), a gr. Windisch-Graetz (1655, 1731, 1751), a gr. Wiczek (1713), a gr. 
Breuner (1687,1715) és a gr. Zinzendorff (1659) famíliák is régóta és a XVIII. 
század egészén át kötődtek tisztségeik - ritkábban birtokaik révén -
Magyarországhoz. 

I. Lipót (1657-1705) uralkodása alatt, 1659-től 1687-ig 145 birodalmi 
családot képviselő 183 udvarhű birodalmi főúr magyar honpolgárrá fogadását 
hagyták jóvá a diétákon tárgyaló rendek, nagyobb részben a Buda visszafoglalását 
követő 1687. évi hálaadó pozsonyi diétán. 

A Rákóczi szabadságharcot lezáró szatmári békét követő, 1715. évi 
országgyűlésen egyszerre 69 osztrák, cseh, olasz főnemesi, illetve lovagi család 
94 férfi tagja magyarországi birtokokkal és honfiúsággal való jutalmazására 
került sor. III. Károly és Mária Terézia uralkodása alatt az 1723 és 1765 között 
tartott 5 diétán 45 külföldi család 85 érdemdús férfiúját fogadták be a magyar 
hon kiváltságos polgárai közé. 

Az 1790 és 1805 közötti országgyűléseken elfogadott honfiúsítási 
törvényeket összesítve megállapítottuk, hogy 60 családból származó 76 indigena 
- új országlakos - lett név szerint becikkelyezve. Közülük főrendi előjogokat 
élvezett 2 herceg, 3 őrgróf, 30 gróf valamint 31 báró, a többi 10 új honfi birodalmi 
lovag, azaz köznemesi rangú személy volt. 

A honfiúsítást mindig kiemelkedő érdemekre hivatkozva javasolta az 
uralkodó vagy a nádor, és átlagban kétezer ezüstforintos taksát kellett érte fizetni. 
E kivételes tisztesség a francia forradalom és háborúk két évtizedében 31 magas 
rangú katonát és 22 udvari hivatali főtisztviselőt, csupa gazdag embert érintett, 
így pl. hg. Waldeck Keresztély altábornagy, hg. Czartoryski Ádám tábornok 
volt, őrgróf Manfredini Frigyes pedig mint II. Lipót gyermekeinek tanítója 
testvérével, Alojzzal együtt lett magyar főnemes. 
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8. sz. tábla 
A magyar országgyűlések által elfogadott honfiúsitások 1550-1840li 

Év B i r o d a l m i r e n d i á l l á s 
Herceg Őrgróf Gróf Báró Lovag, nemes Összesen 
fo család fő család fó család fo család fő család fö család 

1550 - - - - - - - 1 1 1 1 
1559 - - - 1 1 - - - - 1 1 
1563 - - - 4 2 4 2 1 1 9 5 
1572 - - - - - - - 2 2 . 2 2 
1575 - - - 1 1 - - - - 1 1 
1578 - - 4 1? - - - - - 4 1 
1583 - - - 2 1? - - - - 2 1 
1593 • - - - - - 1 1 - - 1 1 
1596 - - - - - - - 1 1? 1 1 
1598 - - - 1 1 - - - - 1 1 
1600 - - - - - - - 2 1? 2 1 
1603 - - - - - - - 3 1? 3 1 
1604 - - - - - 3 1 2 1? 5 2 
1608 2 1 - - - - - - - 2 1 
1609 - - - 2 1 2 1 - - 4 2 
1622 - - - - - 5 5 - - 5 5 
1625 - - - 1 1 2 2 - - 3 3 
1635 - - - 2 2? - - - - 2 2 

.1638 - - - 4 2 2 2 - - 6 4 

1647 - - 1 1 5 5 3 3 - - 9 9 
1649 - - - - 2 2 1 1 - - 3 3 
1655 3 3 - - 6 5 10 8 1 1 20 17 
1659 1 1 1 1 12 7 5 4 22 12 41 25 
1662 - - - - - - 1 1 3 3 4 4 
1681 - - 2 1 8 8 6 6 15 12 31 27 
1687 7 2 5 4 28 21 12 11 55 51 107 89 
1715 7 2 3 3 18 18 37 27 29 19 94 69 
1723 - - - - 12 5 1 1 5 3 18 9 
1729 - - - - 5 2 1 1 1 1 7 4 
1741 2 2 - - 13 6 - - - - 15 8 
1751 1 1 - - 11 5 2 2 1 1 15 9 
1765 10 2 3 3 14 9 3 3 - - 30 17 
1790 1 1 1 1 11 8 9 8 2 2 24 20 
1792 - - - - 6 4 10 6 4 3 20 13 
1802 - - 1 1 11 9 11 10 3 2 26 22 
1805 1 1 - - 3 2 1 1 1 1 6 5 
1827 3 3 1 1 15 11 19 18 6 3 44 36 
1836 - - - - 3 2 12 8 10 7 25 17 
1840 2 1 - - 8 7 9 9 14 13 33 30 

40 20 18 16 213 149 172 142 184 142 627 469 
(Megjegyzés: Az 1796., az 1807., 1808., 1812., 1830., 1844. és 1848. évi diéták nem hoztak 
honfiúsítási törvényeket.) 
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A magyar mágnás társadalom jelentős része a szatmári béke utáni száz 
évben szerezte meg a főrendek (magnates) alsó fokozatát képező nemzeti bárói 
címét, vagy lépett elő magyar grófi rangra, illetve nyerte el honfiúsítását, ami 
ritka nagyarányú társadalmi mobilitást jelez. A kalendáriumokhoz fűzve évente 
kiadott schematizmusok családnévsorai vizsgálataink során pontos forrásoknak 
bizonyultak, mondhatni naprakészen követték a "nemzeti" és a honfiúsított 
mágnások rangemeléseit, illetve egyes nemzetségek kihalását. 

Az első feldolgozható évben, 1740-ben mindössze 38 törzsökös grófi és 
52 bárói nemzetséget mutattak ki, ugyanakkor az indigena családok száma 208, 
több mint kétszerese volt a magyarországi eredetű mágnás famíliáknak. Mária 
Terézia korában lényeges változások következtek be a főrendek számában, 
összetételében, mert 1768-ban már 68 magyar eredetű grófi és 56 bárói nemzetség 
számolható össze, tehát 28 év alatt 34 rangemelés történt, míg a magyarrá fogadott 
külföldi főrangúak száma csak 25 családdal növekedett. Grófi rangot nyert az 
Andrássy, Dessewffy, Dó'ry, a galántai Fekete, a tolnai Festetics (1766), a 
Gyulaffy, a Hadik, a báró Haller, a Kálnoky, a Klobusiczky, Niczky (1765), a 
horvát Orsich, a Pongrácz, a magyarrá vált Schmidegg és Sermage, a Szent-
Iványi, a Szeredy, a Székely, a Szluha, a Sztáray, az Újfalussy és a horvát 
Vukovich, valamint magyarországi birtokokhoz jutott az erdélyi Bethlen, 
Kemény, Lázár, Teleki, Tolvay és Toldalagi, valamint a partiumi Kornis, 
újra magyar főrend lett a száműzött Bercsényi família. Egy grófi család - a 
"Czikuliny" - kihalt. Az új bárói nemzetségek száma nem csupán 4 volt, mert az 
emberöltőnyi időszak során magvaszakadt a Góttal, a Prasinszky és a Paluska 
családoknak, és további 9 grófi címet nyert. Köznemesből főrenddé váltak viszont 
a Cserkiczyek, a Dessewffyek egy másik ága, a zarándi főispánná kinevezett 
Hollaky, a személynöki méltóságot viselő Koller, a Magdalenich, a Malenich, 
a Siskovics, a Splényi, végül három Erdélyből áthonosodott família, a gróffá 
emelt Szent-Kereszthy, a székely báró Henter, és a borosjenői Korda. Mária 
Terézia szövetségi politikája bőkezűen osztogatta tehát a rangokat az életét és 
vérét felajánló magyar nemességnek. 

1768 és 1790 között újabb 22 grófi famíliával gyarapodott a mágnások 
gyülekezete: 10 bárói család kapott comes címet, így az Amadé, a Bossányi, az 
újonnan főrenddé emelt Koller, a Malenich, a Pejasevich, a Perényi, a bajnai 
Sándor, a Sigray, a Siskovics és a Szvetics - mint láttuk, többen közülük a bárói 
rangot is a királynőtől kapták. Egy "nagy ugrással" mindjárt gróf lett az Almássy, 
a honfiúsított Aspremont, a galántai Balogh (1773), a világjáró Benyovszky 
Móric, a Gyó'ry, a Kállay, a Mailáth, az 1741-ben honfiúsított Limburg-
Styrum, a Török és az erdélyi czegei Wass család. Az 1790-ben jegyzett 74 
bárói család közül 1768 után szerezték a magyarhoni főrendi diplomát a Barcsay, 
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Dávid, a Draveczky, az Eötvös, a Gerliczy, a Gvozdanovich, a Jeszenák, a 
Karaiczay, a Kerekes, a Knesevich, a Lengyel, a Podmaniczky, a Pongrácz, a 
Prónay, a Ráday, a Reviczky, a Rudnyánszky, a Szeleczky, a Szepessy és a 
Vay Magyar Királyság-beli, horvát és erdélyi családok tagjai. Valamennyien 
magas hivatali, illetve katonai rangot szereztek előbb, hű és eredményes királyi 
szolgálataik jutalma és betetőzése volt a mágnási cím. 
1790 és 1812 között a magyar grófi famíliák száma 13-mal, a báróké 18-cal, az 
indigenáké viszont 44-gyel nőtt, ami a hosszú háborúskodás során a közös 
hadseregben és az udvari hivatalokban szerzett érdemek következménye. Merőben 
új grófi családok a Beleznay, a Csernovics, a Fáy, a Keglevics, a Lazsánszky, 
a Péchy, a Ráday, a Zerdahelyi, a külhoni eredetű Bolza, Stockhammer, a 
honfiúsított, de ekkor már magyarnak minősített Van der Nath és Wenckheim. 

A bárói címert grófi koronára cserélhette a Rhédey nemzetség. Új emberek 
voltak a bárók között a Bernátffy, a Fellner, a Geringer, a Kosztolányi, a Kray, 
a Martonitz, a Mecséry, a Mészáros, a Neszméry, a Pászthory, a Pulszky, a 
RedI, a Sághy, a Schröffl-Mansberg, a Schustek-Hervé és a Vukasovich 
családok képviselői. 

Az 1. sz. függelékben különböző forrásokból, elsősorban az Illéssy János 
és Pettkó Béla által közzétett Királyi Könyvekből összegyűjtött, bizonyára így 
sem teljes összesítésünk szerint 1686 és 1815 között - az indigenák mellett -102 
királyságbeli, továbbá 46 erdélyi magyar, székely és szász család emelkedett a 
ranglétrán köznemesből főúrrá, vagy a lépett tovább a mágnások között báróból 
gróffá.14 Igen szép szám ez, hiszen jelzi az ország elitjének megtöbbszöröződését, 
egyúttal a köznemesi társadalom felfelé nyitott voltát, a társadalmi mobilitás 
szabad lehetőségét. Fontos bizonyíték ez a nagy szám arra, hogy az 1711. évi 
szatmári békével az uralkodóház és a magyar rendek között megkötött politikai 
és társadalmi kiegyezés után már nem voltak kirekesztve a császári és királyi 
uralkodóház kegyeiből a magyarok sem. Immár annyi honi eredetű család kapott 
főrendek közé emelését bizonyító diplomát, mint ahány idegen származású. A 
sort 1712-ben maga Károlyi Sándor, a rendek és a Habsburgok közötti, magyar 
szempontból is kedvező béke megteremtője nyitotta, grófi cím elnyerésével. 

c) A főrendek és egyes feltörekvő köznemesek országos főméltóság- és 
hivatalviselése, mint a társadalmi rangemelkedés fő eszköze 

Az országos világi főméltóságok és a legfőbb hivatalok 1526-1848 közötti 
viselőinek teljes archontológiáját Fallenbüchl Zoltán kézikönyve rekonstruálta.15 

Az általa összeállított méltóság-névsorok a Magyar Királyságbeli illetve horvát-
szlavón és erdélyi országbárói ranggal járó főméltóságok és hivatali vezető tisztség 
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viselőit mutatják ki. Eme országbárók többsége, valamint az érsekek, megyés és 
választott püspökök szerepelnek a változó időközönként összehívott 
országgyűlések dekrétumainak a Corpus Jurisban kiadott oklevelei végén is. Az 
erdélyi méltóságokat, és esztergomi érsekkel azonos királyi főkancellárokat 
kihagytuk a számításból. 

A nemesi vármegyék főispánjai is országbárók voltak, akkor is, ha nem 
születtek mágnásnak, de azáltal, hogy az uralkodó főispánná (supremus comes) 
nevezte ki őket, hivatalból (ex officio) főnemesekké váltak, amíg e tisztséget 
betöltötték. A királysági Vármegyék száma a török elűzése és a Szent Korona 
tartozékai integritásának fokozatos visszaállítása (1699, 1716, 1778) után vált 
állandóvá: 46 magyarországi, 3 partiumi és 6 horvát-szlavón törvényhatóság, 
illetve 4 szabad kerület képezte a területi önkormányzatokat. A főispánok 
archontológiáját aschematizmusok alapján 1740-ből és 1768-ból rekonstruáltuk, 
emellett - mint említettük - az 1790 és 1815 közötti 25 év főispánjait 
munkacsoportunk tagja, Gerhardt Éva állította össze.16 Névsorai néhány 
társadalom-statisztikai megállapítás tételére nyújtnak lehetőséget. 

1740-ben a zászlósurak között 
a főispánok között 

1768-ban a zászlósurak között 
a főispánok között 

1790-ben a zászlósurak között 
a főispánok között 

1808-ban a zászlósurak között 
a főispánok között 

14 főrend, 1 köznemes 
6 főpap-főnemes, 35 főrend, 0 köznemes 
14 főrend, 2 köznemes 
4 főpap-főnemes, 38 főrend, 2 köznemes 
13 főrend, 5 köznemes 
2 főpap-főnemes, 39 főrend, 8 köznemes 
12 főrend, 5 köznemes 
2 főpap-főnemes, 31 főrend, 13 köznemes 

Mindenekelőtt szembetűnő a köznemesi rendű főispánok számának 
fokozatos növekedése: mind a zászlósurak, mid a főispánok között. 1740-ben 
egyetlen köznemes akadt köztük, a feltétlen hűséget igénylő tisztű koronaügyész 
és királyi jogügyigazgató, Niczky György (később bárói cím lett a jutalma). 
1768-ban Szvetics személynök és Szlávy koronaügyész, illetve két főispáni 
adminisztrátor volt köznemes. 1790-ben már öt országos méltóságot töltött be 
egyszerű nemesi származású személy: Végh Péter tárnokmester, Ürményi József 
személynök, Szécsen Sándor kamarai elnök és Helytartótanácsi alelnök, Lányi 
József koronaügyész, továbbá Mailáth József alkancellár, aki egy évvel később 
főkamarás, majd 1795-1797 között tárnokmester lett. Csupán hivatalból (ex 
officio) és nem születés szerint volt báró 8 főispán, így szendról Török András 
altábornagy (Árva), a most említett Ürményi (Nyitra) és Szécsén (Kőrös) urak, 
továbbá Skerlecz Miklós (Zágráb), a Királyi Tábla alelnöke, és Végül a II. József 
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által a megyék fölé kinevezett ifj. Almássy Pál pesti, Szent-Iványi Ferenc (a 
későbbi országbíró) ekkor kassai, Rosenfeld András (Ung) munkácsi, dezséri 
Bacho János (Krassó) temesi kerületi királyi komisszáriusok. Végül 1807-1808-
ban már 5 országbáró és 13 főispán volt köznemesi származású (felsorolásuktól 
itt eltekintünk). 

Mindez egy tendencia, a képzett, ambiciózus és lojális köznemesi 
hivatalnokok elszaporodásának és felemelkedésének a jele. Gerhardt Éva 
archontológiája alapján statisztikai összesítést végeztünk a 46 magyar királysági 
és a 6 horvát-szlavón országi vármegye 1790 és 1815 között hivatalban volt 
főispánjainak és adminisztrátorainak a rendi hovatartozásáról. Tucatnyi esetben 
egyazon személy egy időben, vagy egymást követően több megyének is a 
főispánja és/vagy adminisztrátora volt, őket egy személynek számítottuk. 

9. sz. tábla 
A magyar és horvát-szlavón vármegyék főispáni illetve adminisztrátori 

tisztségét betöltő személyek rendi állás és rang szerinti beosztása 
1790-1815 

Rendi állás Nemzetségek Tisztségviselő családtagok 
Főrendek száma % fö % 

Habsburg-házi 2 2,60 % 3 2,34 % 
Magyar herceg 3 3,90 % 5 3,91 % 
Grófi nemzetség 33 42,85 % 70 54,69 % 
Bárói nemzetség 10 12,99% 15 11,72% 

Köznemesek 29 37,66 % 35 27,34 % 
Összesen: 77 100 % 128 100 % 

A királyi kinevezéshez kötött és - mint említettük - főrendi előjogokkal 
járó vármegyei vezető tisztséget a Habsburg főherceg nádorokon, Sándor Lipóton 
és Józsefen kivül egy fejedelmi rangú esztergomi érsek, a modena-estei Ambrus 
Károly zászlósúri rangjához kapcsolódó örökös főispánként töltötte be. Örökös 
főispánok voltak az egri püspökök, majd érsekek, továbbá Bereg megyében a gr. 
Schönborn, Hontban a gr. Koháry, Komáromban a gr. Nádasdy, Liptó és 
Trencsén megyékben a gr. Illésházy, Pozsony várában és megyéjében a gr. Pálffy, 
Sopronban a hg. Esterházy, Szepesben a gr. Csáky, Túróéban a br. és gr. Révay, 
Vas vármegyében a hg. Batthyány-Strattmann és a szlavóniai Varasdban a gr. 
Erdó'dy családok. Tagjaik egymást követték a törvényhatóság elnöki székében. 
A 25 év alatt egyetlen főispánt adott 20, kettőt 17, hármat 4 mágnás nemzetség, 
négyet a gr. Batthyány és a gr. Zichy, ötöt a gr. Csáky, a gr. Erdó'dy, hatot a 
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gr. Eszterházy famíliák. E számok is igazolják ismert országos politikai vezető 
szerepüket. Az indigena származású főúri házak közül csak a gr. Althann, a gr. 
Brunszvik, a gr. Eltz, a br. Püchler és a gr. Schönborn viselte e magas presztízsű 
rangot. 

A feltűnő jelenség itt is a köznemesek előretörése: 29 család 35 tagja kapott 
főispáni illetve adminisztrátori kinevezést, vagyis az összes megyei comes több, 
mint negyede (27,34%). A legtöbben egyéb, magas kormányszéki hivatalaik 
mellé, mintegy rangbéli betetőzésként nyerték el magas rangjukat. Kiemelkedett 
közülük a zsadányi és törökszentmiklósi Almásy család, melynek három jeles 
tagja is főispán lett, míg Baranyában a Végh családban apa és fia követték egymást 
a megye vezetésében. 

A XVIII. században jelentős változások következtek be az 
államszervezetben, az állami, egyházi és magánigazgatás látványosan kiteljesedett 
és korszerűsödött. A különböző egyházak is sokkal több papot neveltek és 
neveztek ki, emellett az egyházak uradalmainak igazgatása is fokozatosan - bár a 
világi birtokokhoz képest érzékelhető lépéshátrányban - előrelépett, számos világi 
gazdatisztet is alkalmaztak. 

Mindez sok ezer nemesembemek biztosított szerény, vagy tisztes fizetéssel, 
de mindenesetre biztos egzisztenciával járó állást. Az 1715 után kiépült állandó 
hadseregben is nagy számú köznemesi ifjú nyert altiszti, tiszti állásokat. 
Látványos és a schematizmusokból név szerint is megállapítható, elemezhető a 
központi és kormány- és törvényszékek köznemesi hivatalnokállományának 
szaporodása. A bécsi Magyar Kancellária, a pozsonyi, majd 1780 után Budára 
költözött Helytartótanács, a Királyi Kamara és országszerte megszervezett 
hivatalai, végül a királyi-, hétszemélyes- és kerületi Ítélőtáblák - pedig százával 
alkalmaztak tisztes honoráriumot élvező, évtizedek alatt hivatali pályát befutó 
köznemesi származású hivatalnokokat, akik évtizedeken át végzett íróasztal 
melletti munkát vállalva - fokozatos előlépéssel - eleinte ingyenes várományos 
járulnokok (accessistae), majd fogalmazók (concipistae), később udvari titkárok, 
végezetül akár tanácsosok és udvari referensek, a bíróságoknál pedig jegyzők, 
ülnökök is lehettek. Még nagyobb hányaduk egész életében a korona és kamara, 
illetve közalapítványi birtokokon dolgozott, mint közepesen fizetett gazdasági 
vagy számtartó tiszt. Ezek a hivatalnokok a század második harmadától többé-
kevésbé tanult, tudományokban is képzett nemesemberek, akik vagy középfokú 
képzést biztosító katolikus nagygimnáziumokat, vagy protestáns kollégiumokat 
végeztek, vagy a Mária Terézia által létesített fél tucatnyi jogakadémia, illetve 
líceum bölcsészeti és jogi-gazdasági tanulmányait is abszolválták. 

A három országos dikasztérium (dicasteria politica), a bécsi Udvari 
Kancellária, az 1786-ban Pozsonyból Budára költöztetett Helytartótanács és 
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Magyar Kamara tisztviselői között 1790-ben - az egyéb főpapi, országzászlósi 
és főispáni méltóságot viselő mágnások mellett a tanácsosok, udvari titkárok, 
fogalmazók karában 21 fiatalabb főnemes - köztük 3 gr. Pálffy, 2 br. Vécsey, 2 
gr. Batthyány, l- l br. Eötvös, gr. Erdó'dy, gr. Koháry, gr. Mailáth,br. Orczy 
- készült hivatali munkával az évek múltán elért magas tisztségekre. 1807-ben 
ugyanezen magas hivatalok közül a Kancellária mintegy 80 érdemi tisztviselője 
között a két méltóságon, gr. Erdődy József főkancelláron és gr. Koháry Ferenc 
alkancelláron kívül még 9 főnemes tevékenykedett. A Helytartótanácsnál a más 
egyházi vagy világi méltóságuk folytán tanácsosként résztvevőkön kívül 12 
mágnás töltöttbe tisztséget. A Kamara elnöke, Semsey András köznemesi rendű 
volt, helyettese Eötvös Ignác maga szerzett bárói rangot, rajta kívül még 5 
főnemes szerepel a címtárakban - köztük a fia, az ifjabb Ignác és a kassai 
adminisztráció elnökeként fivére, Gábor.17 

A schematismusok tanúsága szerint mindhárom főhivatalban az érdemi 
referensek és a pénztári, segédhivatali tisztviselők derékhadát köznemesek és 
polgárszármazékok alkották. A beneposessionatus családok legismertebbjei ily 
módon magas hivatali méltóságokra is eljuthattak. Figyelemre méltó módon 1780 
után a létező legmagasabb magyar rendi méltóságot, az országbíróságot is 
többnyire köznemesi születésű királyi hivatalnokok töltötték be 1780 után. 
Elsőként II. József bizalmi embere Niczky Kristóf (1786-1787), ezt megelőzően 
a kamara elnöke majd tárnokmester, majd Végh Péter baranyai főispán (1795-
1802), Szent-Ivány Ferenc sárosi főispán (1802-1806) és Ürményi József (1806-
1825) Fejér vármegyei főispánok álltak, akik magas fizetésüket, hivatali 
kapcsolataikat uradalmak szerzésére is felhasználták (pl. Babocsa ill. Sajógömör 
és Vál). 

Köznemesi sorból lojalitásuk és hivatalnoki erényeik révén a tárnokmester 
országos bírói méltóságáig jutottak hivatali pályájukon Jankovich Antal (1786-
1789), Végh Péter (1789-1795), Mailáth József (1795-1797), Szent-Ivány 
Ferenc (1797-1802), végül Almássy Pál koronaőr (1801-1812) és aradi főispán, 
majd főlovászmester lett, Almássy Ignác pedig barsi főispán, majd az 1820-as 
években alkancellár. 

A személynökök a diéta alsó, köznemesi táblájának és az egyik országos 
bírói testület elnökei lévén, igen befolyásos tisztviselőknek számítottak. A 
méltóság viselői 1526 és 1848 között két kivétellel (Br. Maholányi János 1694-
1699 és br. Koller Ferenc 1762-1765) köznemesi származásúak voltak, ami 
nem meglepő, hiszen országgyűlési tisztségük által e rendi réteg első 
képviselőinek számítottak. Hivatali érdemeiket az uralkodók főrendi címekkel 
méltányolták, így Klobusiczky Ferenc (1699-1707) grófi, Hunyady László 
(1723) bárói, Grassalkovich Antal (1731-1748) grófi majd hercegi, galánthai 
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Fekete György (1748-1762) grófi, Szvetics Jakab (1765-1779) grófi, Atzél 
István (1808) bárói és Mailáth György (1808-1821) bárói rangot szerzett. De a 
többiek - Horváth-Simonchich János (1708-1723), Száraz György (1724-
1731), Végh Péter (1779-1789), Ürményi József (1789-1795), felsőbüki Nagy 
József (1795-1801), Semsey András (1802-1808) - is mindnyájan szép birtokokra 
tettek szert, emellett főispánokká lettek kinevezve az uralkodó által és végül, 
többen, ha megérték magasabb - kamaraelnöki, tárnokmesteri, országbírói 
tisztséget is elnyertek. 

A koronaügyész a királyt és a kincstárat képviselte a bírói táblákon pl. 
hűtlenségi és visszaháramlási perekben, tehát igen bizalmas és jelentős állást 
látott el. Buda visszafoglalása és 1848 között a bécsi uralkodók 23 egymást 
követő személyt neveztek ki, közülük kivétel nélkül mindenki köznemesi 
származású volt, és hűséges szolgálataikat többnyire további magas tisztségekkel, 
birtokokkal, főnemesi rangemeléssel jutalmazták. Az Eötvös, a Mailáth, a 
Majthényi, a Meskó, a Reviczky család bárói, a Grassalkovich, a Niczky, a 
Szvetics grófi címet kapott, és persze annyi birtokot, amennyit csak képes volt 
megszerezni a "húsosfazék" mellett. 

Ezek voltak a valódi politikai és hivatali súlyú, bizalmi jellegű országos 
tisztségek. A többi zászlósúr (a főlovász, főkamarás, főudvarmester, étekfogó, 
főajtónálló és a főpohárnok) pusztán udvari reprezentációs címeket viselt, és 
szinte mind főúrnak született, főként családja hagyományai és udvarbeli 
kegyeltsége alapján nyerte el a főrendi táblán és az udvari ceremóniákon előkelő 
helyet biztosító méltóság címet. 

d) Á nemesi birtokviszonyok 

Ami a magyar nemesség, mint földtulajdonlásra kizárólagos előjogot élvező 
társadalmi réteg birtokviszonyait illeti, az 1848 előtti másfél évszázad egyetlen, 
országos áttekintésre alkalmas forrása, az 1767-1773 között készült úrbéri tabellák 
telekszám és úrbéri tartozék adatainak most elkészített, szenzációs feldolgozását 
és összegzését Fónagy Zoltán itt, konferenciánkon mutatta be elsőként. E 
munkálat historikusaink régi-régi adósságát pótolva, mostantól lehetővé teszi a 
birtokos nemesség tulajdoni differenciálódásának sokféle szempont szerint 
elvégezhető részletes elemzését. (A munkacsoportunk által elemzett 1790-1815 
közötti korszakban a forrásadottságok nem teszik lehetővé az úrbéri felmérés 
megismétlését, de a jövedelmi viszonyokat egy-egy vármegyén belül rekonstruálni 
tudjuk a subsidium jegyzékekből.) 

Az egyház - mindenek előtt a római katolikus érsekségek, püspökségek, 
káptalanok, szerzetesrendek vagyoni súlyát és befolyását hatalmas birtokok és 
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egyéb javádalmak biztosították. Az Urbáriumok tabellái Fónagy Zoltán 
összesítése szerint 253 különböző egyházi birtokon összesen 25.389,80 
jobbágytelek 889.345 holdnyi tartozékán 47.750 jobbágy, 25.792 zsellér élt, ami 
18,10%-a az úrbéres házhelyeknek, illetve 17,88%-a a telki földeknek. Úgy 
számoltuk, hogy a római katolikus egyház 2 érseksége, 9 püspöksége, a káptalanok, 
székesegyházak, szemináriumok javadalmaival együtt 15.740,375 házhely ura volt, 
vagyis a királyság teljes úrbéri telki állományának 11,22%-át, ezen belül az 
esztergomi főegyházmegye 5.065,375 telket (3,61%) birtokolt. A szerzetesrendek 
több, mint 90 apátsága, prépostsága között a legjelentősebb birtokokkal 
konferenciánk színhelye, a pécsváradi apátság rendelkezett, 29 helységben 
1.172,625 telekkel, ami több, mint a kétszerese a hírben, rangban legelsőnek 
számító pannonhalmi bencés főapátság 451,125 telkének. Végül az egyházi 
birtokosok felét az alsópapság: 110 katolikus plébánia és 10 protestáns helyi 
gyülekezet tették ki, kisebb jószágokkal. 1847-ben saját összesítésünk szerint a 
katolikus egyház 62 főpapi és 18 szerzetesrendi uradalom és ezek tartozékaként 
60 mezőváros földesura volt. 

A királyságban 315 világi főrendi birtokos összesen 66.646,700 úrbéres 
telek földesura volt, ennek mindössze 10,88%-t birtokolták idegen eredetű 
családok. Mindebből azt a fontos, új - és eddig ismeretlen adatállományból levont 
- következtetést vonhatjuk le, hogy a látszólag számszerű többségben lévő 
indigena famíliáknak összességében csupán egytizednyi részesedésük volt 1770 
táján az ország főnemességének birtokállományából, vagyis a törzsökös magyar 
mágnás családok megőrizték velük szemben a túlsúlyukat. 

Az ország leggazdagabb főurai természetesen hg. Esterházy Miklós, majd 
fia, Pál voltak: 25 uradalom és 65 mezőváros urai. Egyedül Sopron megyében 
11 domínium, 21 oppidum és 99 község szolgálta őket, de még Nógrádban a 
bujáki, és a távoli Biharban a derecskei uradalom is a jószágukat képezte. A 
család grófi ága népesebb volt, 1790-ben 12 felnőtt férfi tagja közül 2 főpapi, 3 
főispáni tisztet viselt. 1808-ban a felnőtt grófok 13-an voltak, de csak 1 főispán 
akadt köztük. E nemzetségnek 16 uradalma volt tucatnyi mezővárossal, mint 
Tata, Csákvár, Simontornya és Dárda. 

A másik nyugat-dunántúli dinasztia, a Batthyány család grófi ága 1790-ben 
és 1808-ban is 14 férfiút számlált, de amíg előbb 2 főispán és 1 főpap volt köztük, 
utóbb már senki nem viselt országos méltóságot. A mesés vagyon alapjai azonban 
megingathatatlanok voltak, 13 1/2 uradalom, 25 1/2 mezőváros jövedelmeit 
élvezték. Az egy-két hg. Batthyány-Strattmann viselte a vasi főispánságot és 5 
1/2 domíniumot, 4 1/2 oppidumot mondhatott magának. 

Óriási birtokállomány (16 uradalom 21 mezővárossal és a fél csejtei jószág 
5 fél oppidummal), és nagy politikai befolyás jellemezte az Erdó'dy grófokat is 
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(1790-ben és 1808-ban is 6 fő, 3 ill. 1 főispán). A feltörekvő, tehetséges 
Festeticsek grófi ága (1790-ben 5,1808-ban 9 tag) országos méltóságokat ugyan 
egyelőre nem kapott, de már 11 uradalmat és tucatnyi mezővárost - Keszthely, 
Csáktornya, Csurgó, Tolna, Bonyhád - mondhatott a magáénak. A majdnem kihalt, 
de újból virágba borult sárvári és felsővidéki gr. Széchényi nemzetség feje, 
Ferenc három fiára, Lajosra, Pálra és Istvánra 6 uradalmat, 9 mezővárost 
hagyott, és megszerezte a somogyi főispánságot is. 

Az ország keleti felének legjelentősebb urai a gróf Csákyak és a gróf 
Károlyiak voltak. Előbbiek szepesi, abaúji, bihari és zalai birtokai 9 domíniumot 
és 11 oppidumot számláltak - falvakból százat is - utóbbiak Szatmárban és 
Csongrádban a legnagyobb földesurak voltak, de Nyitra és Bihar megyében is 
szép jószágokat igazgattak (12 uradalom, 15 mezőváros). 

A világi főnemesség túlsúlya a birtokviszonyok terén a nemzetségei által 
földesúri hatalma alá vetett uradalmak és a mezővárosok nagy számában és 
arányában is szembetűnően megmutatkozik. Számításaink szerint az 1840-es 
években Magyarországon és a Partiumban 540 uradalom volt, ezek közül 315-öt 
(58,33%) és a kb. 730 mezőváros közül éppen annyit, 315-öt valamint 4 fél rátát 
(43,2%) 90 főúri nemzetség birtokolt. 

Az úrbáriumok főnemesi birtokviszonyokat felfedő vizsgálatának egyik 
legfontosabb tanulsága, hogy az indigena famíliák zöme csak tiszteletbeli magyar 
honfiú lett, mivel ténylegesen nem voltak magyarországi jószágaik, telkes 
jobbágyaik - legfeljebb városi házuk volt. Az összesítéséből kigyűjtöttük ui. a 
honfiúsított családok tagjaira vonatkozó adatokat. Meglepő módon a törvényekben 
és a schematizmusokban szereplő sok száz idegen eredetű honfiú közül mindössze 
8 bárói, 17 grófi és 3 hercegi - főhercegi családnak voltak birtokai 1767-1773 
között a magyar vármegyék úrbéres községeiben és mezővárosaiban. 
(Magyarázatként: valamennyi indigenaként számon tartott családot figyelembe 
vettünk, tekintet nélkül arra, hogy milyen régen szereztek magyar honfiúságot. 
Kivételt csak Mária Terézia néhány évvel korábban elhunyt férjének, hg. 
Lotharingiai Ferencnek (1708-1765) ajószágai (28 birtok, 656,75 úrbéres telek) 
képeznek, mert egy uralkodói hitvest mégsem tekinthetünk egyszerű indigenának. 
A kortársak a Hellenbach családot is idegennek számították, bár János Gobert, 
a híres orvos és bányamérnök 1686-ban már Magyarországon szerzett grófi címet, 
íme, a Fónagy Zoltán adatsoraiból összeállított névsor: (Zárójelbe tettük az 
indigenatus évét, ha az ismertté vált!) 
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10. tábla 
Honfiúsított családok birtokviszonyai az úrbéri tabellák összesítése alapján 

Br. Bémer György (ind.?) 3 birtok 4,625 úrbéres telek 
Br. Calisius Krisztiánné (ind. 1723?) 13 " 42,250 
Br. Harruckern Ferenc (ind. 1723) 20 " 1361,700 " 
Br. Hellenbach György (ind, br. 1686) 15 " 89,375 
Br. Hellenbach János 12 " 60,500 
Br. Hellenbach Károlyné 5 " 10,625 
Br. Joanelli Teréz (ind. 1662,1681) 1 " 1,250 " 
Br. Laffert Antal (ind. 1729) 2 " 93,000 
Br. Laffert Ignác 2 " 61,750 
Br. Neffzern család (ind. 1715) 1 " 30,500 
Br. Schilson Keresztély (ind. 1715) 1 " 15,000 

Gr. Althann Mihály (ind. 1569, 1578) 96 " 934,750 " 
Gr. Althann Mihályné 2 " 14,000 
Gr. Aspremont János Gobert (ind. 1765) 36 " 511,625 
Gr. Berchtold Antal (ind. 1751) 9 " 37,875 
Gr. Buttler Gábor (ind. 1714) 3 " 51,375 
Gr. Castiglione Eudemus (ind. 1765) 2 " 57,875 
Gr. Cebrián Gáspár (ind. 1827!) 4 " 1,375 
Gr. Dietrichstein János (ind. 1583, 1741) 10 " 463,750 " 
Gr. Harrach Ernest (ind. 1563,gr. 1627) 2 " 212,750 
Gr. Königsegg Ferenc (ind. 1753) 18 " 326,000 " 
Gr. Lamberg Ferenc (ind. 1765) 6 " 77,875 
Gr. Schmiddegg Tamás (ind. br. 1738) 2 " 28,750 " 
Gr. Starhemberg József (ind. 1723) 1 " 54,500 " 
Gr. Starhembergné br.Meskó Éva 3 " 173,500 " 
Gr. Limburg-Styrum Sándor (ind. 1741) 6 " 214,125 " 
Gr. Traun Ferenc és Károly (ind. 1751) 1 " 6,375 " 
Gr. Trautmansdorfné (ind. 1715) 4 " 16,625 
Gr. Van der Nath Gerhard (ind. 1751) 20 " 83,750 " 
Gr. Windisch-Graetz József (ind. 1736) 8 " 257,625 

Hg. Trautsohn család (ind. 1622?) 22 " 294,250 " 
Hg. Modena- Estei Ferenc (ind. 1741) 120 " 1650,875 

Összesen 32 indigena birtokos 450 birtok 7250,95 úrbéres telek 
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Végül szólnunk kell a köznemesekről is, jóllehet egyelőre helyesebb, ha a 
konferenciánkon tartott kitűnő előadások megyei mélyfúrásainak 
tanulmányozására szólítjuk fel olvasóinkat, hiszen az ország egymástól erősen 
és jellegzetesen eltérő vidékeinek rétegződési jelenségeit egyelőre nem lehet 
megnyugtatóan tipizálni. Nyilvánvalóan markánsan különböztek egymástól 
nemességük számában, rendi rétegződésében, birtoklási hagyományaiban és 
viszonyaiban a volt királyi országrész és az egykori hódoltsági területek, ezen 
belül is az Északnyugat-Dunántúl és a Dévénytől a Szepességig, terjedő felvidék, 
a Tisza felső és középső szakasza két partjának megyéi, illetve a Délkelet-
Dunántúl és a Nagyalföld, végül az egészen speciális bácskai és bánáti régiók. 
Köznemességük rétegződését Werbőczy Tripartitumától a polgári jogegyenlőség 
és a közteherviselés 1848. évi deklarálásáig elsődlegesen birtokviszonyaik 
határozták meg. A birtokos nemeseknek úrbéri vagy kuriális telkeik, azokon élő, 
szolgáltatásokat teljesítő telkes gazdáik és zselléreik voltak. Az 1848 előtti békés 
másfél évszázadbeli életükről - birtokaikon folytatott gazdálkodásukról, 
életmódjukról, mentalitásukról a politikai jogaik gyakorlásának testületeit alkotó 
vármegyei közgyűlésektől, törvényszékektől, adóhivataloktól - a feudális 
vármegyék levéltáraiban részadatok tízezrei maradtak fenn, mégis igen nehéz 
rekonstruálni egy-egy köznemesi család komplex történetét, még nehezebb 
meghatározni, valójában milyen gazdálkodási, foglalkozási és életstílus-beli 
típusaik különböztethetők meg. 

A napóleoni háborúk kora kiváltságosai vagyoni rétegződésére az R. Kiss 
által országosan összesített adatokat Vörös Károly elemezte. Tanácsadónk szerint 
az 1809-es insurrectio alkalmával hadba szállásra kötelezett nemesek között 
csupán 191 nagy vagyonú, évi 3.000 Rft (rénes forint) feletti jövedelmet élvező 
akadt, további 173 nemes évi 2.000-3.000 Rft bevallott, illetve kivetett 
jövedelemre számíthatott, évi 1.000-2.000 Rft közötti sávban volt 864 nemes 
ember esztendei jövedelme, míg az évi 1.000 Rft körüli összeget, (ami a korabeli 
törvényhozók szerint az egy gyalogos felkelő katona felszereléséhez és éves 
eltartásához szükséges jövedelmi minimum volt) az egész országban további 
1.522 nemesúr és testület érte el. Összesen tehát 2.750 nemesi családfő (7,91%) 
volt képes eleget tenni a "vérrel adózás" erkölcsi és közjogi követelményének, 
további 32.000 felkelésre kötelezett kiváltságos család központi támogatásra 
szorult ősi kötelessége tényleges teljesítéséhez.18 

Egy egész vármegye nemessége rendi tagolódását és vagyoni átrétegződését 
a teljes 1686-1848 közötti korszakra vonatkozóan tudomásunk szerint máig csak 
jómagunk Nógrád megyei történeti statisztikai vizsgálatai törekedtek feltárni a 
nemesi felkelések subsidium jegyzékei és az urbáriumok tabelláinak adatai 
alapján.19 
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1688-ban a palócföldi vármegye 297 nemesi jogi személyének és 
családfőjének 51,85%-a (154 személy) számított birtokos köznemesnek, 127 
(42,76%) pedig birtoktalannak, jövedelmeik alapján előbbi, jobbágyos urak a 
megye becsült nemesi jövedelmeinek ugyancsak a felét (50,44%) élvezték, utóbbi 
armalisták viszont csak a 13,76%-át. A 2 egyházmegye, az esztergomi érsekség, 
illetve a váci püspökség a vagyonok 8,31 %-át, a 8 főúri nemzetség viszont - bár 
a nemességnek csak 2,69%-át tették ki - a jövedelmek negyedét (24,51 %) vallhatta 
a magáénak. Három emberöltővel később a Nógrád megyében 1770-ben 
végrehajtott úrbérrendezési összeírás adatainak összesítése és elemzése azt az 
eredményt hozta, hogy a 4931 telekből a Kamara csupán 43-at (0,86%) birtokolt, 
míg a megye 5 egyházi földesura 482-t (9,78%), a 30 világi főnemes 2090-et 
(42,39%), a köznemesek 370 családfője - a földesurak 91,13%-a - pedig 2282 
(46,28%) úrbéres házhely ura volt (a maradék 33,5 telek földesurának jogállása 
ismeretlen volt). 

Az egyes nemes családok vagyoni-jövedelmi differenciálódása jól 
bemutatható a statisztikai táblázatokból. Például 1809-ben az 1246 nemesi 
hozzájámlást fizető kiváltságos közül 654 (52,53%) éves jövedelmei hatoda után 
kevesebb, mint 20 rénes forintot fizetett, míg 100 Rft alatt kivetett segélyt 997-
en (80,02%) voltak kötelesek leróni. Mindez azt jelzi, hogy a megyei nemesek 
többsége kifejezetten szerény anyagi körülmények között élhetett. Másik véglet 
a leggazdagabbak szűk köre volt. Ha az 1000-1500 Rft hozzájárulást fizető urakat 
tekintjük "benepossessionatusoknak", e csoportba 10 jómódú köznemes tartozott, 
köztük a Benkó, a Géczy, a Gyurcsányi, a Jankovich, a Muslay, a Prónay és 
a Szilassy családok egy-egy tagja. 1809-ben a birtokosok között csak 6 (0,5%) 
egyházi (érseki, püspöki, káptalani) javadalom volt, de ezekből származott a 
nemesi jövedelmekre kivetett hozzájárulás 10,36%-a, a 49 világi főnemes (4,1 %) 
pedig a nemesi fundusok 38,35%-át élvezte. A kiváltságosok 95%-át alkotó 
köznemességnek meg kellett elégednie a jövedelmek 51,29%-ával, azaz a felével. 

Erdmann Gyula eredményei szerint a zempléni nemesség nagy tömeget 
alkotott, és a zöme birtokosnak minősült. 1800-ban a subsidiumot fizető 3866 
személy közül 3257 (84,2%) "birtokos" minősítést kapott, de valójában a 
legtöbbjük csak kisebb- nagyobb hegyaljai szőlők tulajdonosa volt. Az 1812-es 
összeírás lényegesen eltérő számadatai ugyanilyen arányt mutatnak: a 4673 
nemesúr között 3954 fő (84,6%) birtokosnak számított. A nincstelen armalisták, 
taxalisták, libertinusok száma ehhez képest elenyésző (1800-ban 409, 1812-ben 
519), míg az egyházak birtokainak száma egyöntetűen 200 körül volt.20 Ifj. Barta 
János kötetünkben sok szempontból tovább elemzi az 1800. évi összeírásból 
feltárható összetett társadalmi képletet. 

Fónagy adatállományát vallatva, eddig rejtett kép tárul fel előttünk a 
leggazdagabb - benepossessionatus - köznemesség országos számáról, 
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birtokviszonyairól és - alábbi saját függelékeink alapján - későbbi 
rangemeléseikről is. (A kétféle rangsor a két viszonyítási alap szerint eltérő 
sorrendbeli helyezést jelez: az első oszlopban a földesúr jobbágybirtokainak 
telekszáma, a másodikban a telkek szántó és rét tartozékainak magyar holdban 
összesített nagysága szerepel. Minthogy a telkek tartozékai vármegyénként 
közismerten jelentősen különböztek, így pl. egy bánáti telek a kétszerese volt 
egy nyugat-dunántúlinak, ugyanaz a birtokos személy a két rangsorban eltérő 
sorrendi helyezést ért el. 

11. tábla 
A leggazdagabb köznemesi családok birtokviszonyai 

az úrbéri tabellák összesítése alapján 

rangsor / család birtok telek száma rangsor magyar hold 
81. Sauska és Bésán család 7 315,625 54. 11.428 
83. Csemovics Arzénné (gr. 1793) 8 294,125 25. 19.373 
85. Almásy család (gr. 1771) 17 283,500 58. 10.696 
86. Petrovszky család 15 269,250 67. 8.892 
87. Beleznay Mihály (br. 1800,1805) 9 261,000 59. 10.673 
90. szendrői Török József (gr. 1774) 24 257,750 70. 8.349 
96. Almásy Mihály 25 245,875 78. 7.132 
98. Majthényi Károly (br. 1834) 24 239,125 60. 10.491 
99. Vattay család (Pomáz, Kiskőrös) 8 238,250 64. 9.333 

105. Szirmay Sándor 32 233,000 83. 6.888 
112. özv. Prónay Gáborné (br. 1782) 17 219,625 82. 6.924 
125. Rudnyánszky József (br. 1772) 5 202,875 52. 11.891 
129. Perneszy család 11 193,000 86. 6.636 
137. özv. Bohus Imréné 2 176,625 84. 6.766 
140. Kubinyi Gáspár (Nógrád) 30 168,375 111. 4.932 
141. Bosnyák örökösök 2 167,750 85. 6.642 
144. Perczel Tamás (Bonyhád) 4 163,250 104. 5.374 
155. Motesiczky Pál 24 145,375 131. 3.959 
158. Beleznay Miklós (gr. 1800, 1805) 5 138,750 91. 6.266 
163. Prónay László (br. 1782) 14 136,125 112. 4.891 
165. Szirmay László 22 133,750 123. 4.357 
166. Thurzó család 16 133,125 136. 3.648 
177. Somsich Antal (br.gr. 1812,1813) 15 124,375 129. 4.026 
178. Daróczy család 5 123,250 118. 4.557 
180. Szepessy László (br. 1775) 32 122,500 114. 4.798 
181. Ráday Gedeon (Pécel, Nógrád 

br.gr. 1782,1790) 20 122,375 
187. Bárányi család 14 117,000 100. 5.549 
190. Nagy István 7 112,250 127. 4.036 
192. Inkey Gáspár (br. 1856) 12 106,875 146. 3.432 
193. Gaál család (gyulai?) 5 105,500 139. 3.544 
201. Kárász Miklós 1 100,000 95. 5.902 
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Fenti adatsorok a köznemesi rendi állású földbirtokosok "erősorrendi" 
sorszámát jelölik, az első oszlopban a telekszám alapján az összes birtokos nemes 
között - beleértve a kamarát, a koronát és az egyházi testületeket is - majd a 
második, ettől eltérő sorszámuk az úrbéri telkek tartozékainak magyar holdban 
kiszámított nagysága szerint vett helyezésüket jelzi - csak a világi birtokosok 
között. A két viszonyítás eltérő "birtokos-állománya" az alapul vett számítógépes 
listák különböző tagozódása miatt nem egyeztethető jelenleg. Az úrbéri telkekhez 
ismeretesen megyénként jelentősen eltérő nagyságú szántó és rét tartozott, a 
Nyugat-Dunántúlhoz képest a Bánátban majdnem kétszer nagyobb föld lett 
kiosztva, ezért a nagy eltérés ugyanazon földesúr "helyezése" megítélésében a 
telekszám, illetve az úrbéri földterületek nagysága szerint. 

Az ország leggazdagabb köznemesei a telekszám szerint éppen baranyaiak 
voltak. Ódor Imre kutatásai nyomán ismeretes, hogy a kamarai és helytartótanácsi 
tisztviselők ént 1732-ben szép birtokot szerzett Sauska János Ferencnek a Bésán 
családdal összeházasodott örökösei Dunaszekcsőn, Sombereken és környékén 
uraskodtak 325 5/8 telken. A másik baranyai nagybirtokos köznemes, a Tolnából 
átszármazott Petrovszky József és Zsigmond alispán famíliája. A két megyében 
az urbáriumok szerint 269,250 házhely szolgáltatásait élvezte.21 A telkek 
birtoknagysága szerinti sorrend élén a bánáti szerb despota, Csernovics Arzénné 
294,250 telke közel 20 ezer magyar holdat tett ki, ezért ő az igen előkelő, 25. 
helyet foglalja el a világi birtokosok sorában, megelőzve a legtöbb mágnást is. A 
család 1793-ban grófi címet szerzett, így voltaképpen csak azt a rangot legalizálta, 
ami birtokszerzései alapján meg is illette a nemesi társadalomban. 

Több mint 100 úrbéri telket 29 köznemes család 31 önálló birtokos tagja 
mondhatott a magáénak, vagyis a Magyar Királyság 201 leggazdagabb, 100-nál 
több telkes földesurának 15%-a tartozott a nemesség rangban közönséges 
tömegeihez. Mindez meglepő jelenség, de magyarázatot ad a későbbi évtizedek 
számos rangemelésének egy részére is: nem csupán a magas udvari hivatali vagy 
katonai tisztségek, hanem a köznemesként megszerzett jelentős birtokok is 
elősegítették a felemelkedését számos új báróvá és gróffá vált családnak. A két 
tényező persze nem zárta ki, sőt erősítette egymást. Egy kategóriával lejjebb, az 
50-100 úrbéres telekkel rendelkező 148 földbirtokos között további 79 módos 
köznemest találtunk, e rétegnek tehát az abszolút többségét alkották a "nemes, 
nemzetes és nagyságos uraimék". Közülük is többen szereztek a következő 
évtizedekben bárói címet, mint Brunszvik Antal (az Urbáriumok szerint 6 birtok, 
96,625 telek földesura). 

Persze pl. 50 jobbágytelek mögött igen nagy nemesi jószág rejlett -
figyelembe véve, hogy Wellmann Imre becslése szerint az úrbéres telkek 
tartozékainak területei a Dunántúlon átlagosan csak a 15,64%-át képezte a teljes 
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nemesi birtokterületnek, és éppen a maradék 85% alkotta ténylegesen a földesurak 
majorsági szántóit, rétjeit, továbbá a parasztoknak irtványok, szőlők számára 
átengedett, de egyértelműen nemesi tulajdonú szorgalmi földeket, illetve a 
közösen használt legelőket, erdőket, tehát a szűkebb értelemben vett nemesi 
birtokokat. Wellmann ezért e viszonyításban - saját kiemelése szerint "jobb híján" 
- "a 100 holdig teijedő kisbirtokokról, azután a 101 -tői 500 és tovább 1000 holdig 
terjedő középbirtokokról" beszél, mint a köznemesség birtokviszonyainak 
mutatójáról, hiszen az 1000 magyar hold telki föld mögött 6.525 magyar holdas, 
azaz 2.816 hektáros, igen nagy birtok értendő.22 

Fónagy Zoltán új adatbázisa szerint - lásd az e kötetben közölt 11 sz. 
táblázatot - az Úrbérrendezés során a Királyságban regisztrált 5.590 világi birtokos 
- mágnás és köznemes - közül 1.085 személynek (19,41%), - köztük 5 grófnak, -
továbbá 67 egyházi szervnek (főként katolikus plébániáknak, néhány pálos 
rendháznak és protestáns gyülekezetnek) még töredék jobbágytelke sem volt, 
csupán néhány zsellére vagy lakója. További 2.465 kiváltságos személynek 
(44,10%) pedig 1-99 magyar hold, vagyis 1/8, maximum 2 1/2 házhely közötti 
jobbágyföldjét regisztrálták csupán. Közöttük is találtunk 17 bárót és 8 grófot, 
illetve ezek között 4 grófnak és 7 bárónak egy egész telke sem volt. Gr. Nyáry 
Teréznek és gr. Vass Ádámnak mindössze l-l zsellérét, gr. Teleki Mihálynak 
2 zsellérét találták - persze a két utóbbi méltóságos úr erdélyi birtokai itt nem 
szerepelnek. További példaként említjük, hogy br. Dó'ry Gábor csak 1/8 sessio 
- 5 magyar hold - a két br. Szopek fivér, István és Sándor pedig egyformán 1/ 
4 házhelyes jobbágy és l - l zsellér úrbéres szolgáltatásai felett rendelkezett. Ez a 
3.550 személyből álló, jobbágytalan birtokos (tehát nem armalista!), illetve 100 
hold alatti telki birtokú kiváltságos tömeg a királysági országterület világi 
nemességének 63,5%-át alkotta, de e rendek 103.026,050 jobbágytelkéből csupán 
2.602,875 (2,53%) volt a hasznára! 

A 100-499 hold összterületű jobbágytelken "uralgó" világi nemeseket 
Fónagy "kisközép" birtokosoknak minősíti. E kategóriába 1.312 személy 
(23,47%) - köztük 27 báró és 25 gróf - került, tehát a kiváltságos urak negyede, 
akik a világi földesurak jobbágytelkei közül 8.745,500 (8,49%) birtokosai voltak. 
A középbirtok zónája 500 és 999 hold úrbéres földterület között lett megállapítva: 
e kategóriába 325 birtokos (5,81%) sorában 48 mágnás (30 báró és 18 gróf) 
esett, mindösszesen 6.826,500 úrbéres telket (6,63%) mondhattak a magukénak 
A "felsőközép" birtokosok 1.000-4.999 magyar hold jobbágytelki tartozék felett 
rendelkeztek: számuk csupán 293 személy volt (5,24%), de 17.528,875 házhelyük 
révén 17,01%-os rátát képviseltek a világi nemesség birtoklási viszonyaiban. 

5.000 és 9.999 m. hold közötti úrbéres földterületet 48 (0,86%) világi 
birtokos mondhatott a tulajdonának - e csoportba 33 főnemes (1 herceg, 23 gróf, 
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9 báró, 68,75%) tartozott, és e felettébb jómódú földesurak, akik egyenként 100-
270 telek jobbágyságának a szolgáltatásait élvezték, összesen 9360,000 telket (a 
világi birtokú házhelyek 9,08%-át) uraltak. 

Végül a piramis csúcsára jutunk, a 10.000 m.h. feletti úrbéri birtokkal 
rendelkező mindössze 62 nábob közé, akik a világi földesuraknak mindössze 
1,11%-át alkották, de összesen 57.962,305 úrbéres házhelyet, e rendi csoport 
összbirtokának 56,26%-át, vagyis az abszolút többségét sajátították ki. A csúcsok 
csúcsán hg. Esterházy Miklós zászlósúr - a nemesi testőrség kapitánya, örökös 
soproni főispán - áll szinte felfoghatatlanul nagy birtokokkal: 418 helységben 
9.569 telket birtokolt", e közel 300 ezer (pontosabban 299.723 m.h.) úrbéres 
földjét teljes birtokai 15%-ának véve, éppen 2 millió magyar holdas birtokot 
kapunk. A birtokok 25, zömmel nyugat-dunántúli uradalomba voltak szervezve, 
és kb. 65 mezőváros tartozott hozzájuk. Egyedül Sopron megyében 11 domínium, 
21 oppidum és 99 község szolgálta a hercegi nemzetséget, de még Nógrádban a 
bujáki, és a távoli Biharban a derecskei, Szabolcsban a kisvárdai uradalom is a 
jószágukat képezte. A tiszántúli országrész legnagyobb ura gr. Károlyi Antal 
2.485,875 úrbéri telkéhez 114.623 m.h. szántó és rét tartozott, ami a kismartoni 
pompás kastély lakója telkei számának csak a negyede (25,98%), területének 
pedig 38,24%-a, de ez is legalább 765 ezer m. holdas birtok. Utóbbiak legnagyobb, 
ősi birtokaik Szatmárban és Csongrádban feküdtek, de Nyitra és Bihar megyében 
is szép jószágokat igazgattak: összesen 12 uradalmat, és a hozzájuk tartozó 15 
mezővárost. 

Az Urbárium itt bemutatott, a jövőben "megkerülhetetlen" történeti 
statisztikai adatállományának elemzését nem csupán hely hiányában nem 
vállaljuk, hanem azért sem, mert az első feldolgozás a nagy munkát elvégző 
fiatal Fónagy Zoltán joga. 

Milyen következtetéseket vonhatunk le a fenti, a birtokméretek rendkívül 
széles skálájú differenciálódását feltáró birtoklási statisztikákból a köz- és 
főnemesek mindennapi életére? Valójában kevéssé ismerjük életvitelüket - hacsak 
úgy nem gondoljuk, hogy éppen azok a kicsinyes határ- és korcsmajogi perek, 
szinte vég nélküli örökösödési, birtokosztály-, zálog- és adósságügyek töltötték 
ki a felnőtt köznemes férfiak életének évtizedeit, amelyekről oly sok írásos forrás 
maradt fenn. Benda Gyula egy zalai köznemesi család és gazdaság 
életviszonyairól írt úttörő tanulmánya, és Dominkovits Péter illetve Hudi József 
nemesi udvarházakról és más lakóépületekről irt közleményei az elmúlt években 
képet kezdtek rajzolni erről az eddig rejtett világról. Még a megyei életben jegyzői, 
szolgabírói tisztségeket betöltő, tehát a helyi vezető nemesi csoportokhoz tartozó, 
rokoni kötelékek és gazdasági kapcsolatok száz és száz szálával összefonódó 
köznemesi családok életmódját is a szűkös, adósságoktól terhes anyagi helyzet, 
a provinciális kultúra jellemezte.23 
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E földesurak joghatósága alá tartozó nem nemes személyek zöme nem 
jobbágy, hanem telek nélküli zsellér, vagy kuriális telekárendás, szabados volt, 
akik ideiglenes szerződéssel - éves haszonbért (árenda) fizetve, de a kilenced és 
robot alól mentesülve - élvezhették e kis paraszti földek hasznát. A kutatók helyi 
mélyfúrásai eredménye szerint Zala, Sopron és Veszprém megyékben a "birtokos" 
nemesek 40-50%-ának csupán ilyen "alattvalóik" voltak, klasszikus értelemben 
vett jobbágygazdák felett egyáltalán nem "uraskodtak". 

A köznemesség birtokviszonyainak legjellemzőbb formája a XVIII. század 
földesúri birtokviszonyait, gazdálkodását máig a legjobban feltáró Wellmann 
Imre szerint a közbirtokosság, vagyis az egy helység, puszta határának elvileg a 
telek- illetve örökösödési ráta arányában megosztott, gyakorlatilag azonban közös 
és osztatlan legelő, erdő és regálé haszonvétel használata volt.24 

Emellett az egyes köznemesi családi birtokok általában számos, sokszor egymástól 
távol fekvő helység között "eldarabolt állapotban" feküdtek, hiszen vagy a korábbi 
házasságokból örökül hagyott, vagy apránként, kölcsönfelvétellel fedezett 
vásárlások útján különböző helységekben szereztek néhány úrbéres jobbágytelek-
hányadot, de ezeknél nagyobb jelentőségük volt az újabb kutatások szerint a 
kuriális (rész)telkeknek. Elszórt pusztai szántók, rétek, erdők makkoltatási és 
favágási haszna, a közlegelőkön tartott szarvasmarha és juhnyájak, kisebb-
nagyobb majorszőlők, továbbá a fontos pénzforrásnak számító korcsmák képezték 
a majorsági gazdaság tartozékait és ágait, de ezekből nem formáltak ki fizetett 
gazdatiszteket és éves konvenciós cselédeket, írásbeliséget alkalmazó 
uradalmakat. További mélyfúrásokat igényel, hogy végre pontosan megismerjük, 
vajon a "középbirtokos" földesurak jövedelmeinek lehetséges forrásai - a 
jobbágyok szolgáltatásai, a majorsági gazdaság, a regálék haszonvételei, és végül 
az esetleg viselt állami hivatalok, megyei, uradalmi tisztségek tiszteletdíjai -
közül melyik volt a legfőbb a vizsgált közel másfél évszázad folyamán. 

Például Benda Gyula tanulmányának "hőse", a XVIII. sz. közepén élt 
zalai Parraghy László uram egy évi több mint 700 forint készpénz jövedelmének 
40%-a marhaeladásból, 21%-a gabona értékesítéséből származott.25 

A legjobb vagyoni helyzetben lévő köznemesi családok tekintélyes férfiúi ekkor 
már fél évezrede betöltötték a mintegy félszáz vármegye és kiváltságos kerület 
tucatnyi választott tisztségét - alispánok, szolgabírák, adószedők stb. voltak -, 
így hivatalaik idejük jelentős részét lefoglalták. Dominkovits Péter, Glósz József, 
Hudi József és Ódor Imre igen alaposan vizsgálták egy-egy vármegyei 
hivatalviselő nemességét. Megállapításaik elemzésére, összegzésére e helyütt 
nincsen mód, hiszen ez külön tanulmányt érdemelne, ismét csak a kitűnő és úttörő 
munkák primer tanulmányozását ajánljuk.26 
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A birtokgazdálkodás terén - talán kissé önkényesen, de nem indokolatlanul 
- oly módon húznánk meg a határt e benepossessionatus réteg, illetve a kisebb 
birtokosok között, hogy az illetők, mint földesurak, alkalmaztak-e állandó 
konvenciós gazdatiszte(ke)t, avagy csak maguk intézték jobbágyaik járadékainak 
behajtását, a kisébb nagyobb majorság szántóföldi, rét-, szőlő-, 
erdőgazdálkodásának, állattenyésztésének és a regálé (korcsmák, pálinkafőzők, 
mészárszékek, malmok stb.) jövedelmeinek igazgatási ügyeit. 

Kutatásaink szerint az 1840-es években összesen 43 köznemes família uralt 
47 uradalmat és oda tartozó 62 mezővárosi:. A Festeticsek nobilis ága pl. 5 
domínium és 4 oppidum, a Jankovichok 2 uradalom és 3 mezőváros, az 
Almássyak 3 mezőváros birtokosai voltak az 1840-es években, de nem soroljuk 
itt tovább. A köznemesség birtokviszonyainak jellemző formája volt a 
közbirtokosság, a telek arányban megosztott közös legelő, erdő és regálé 
haszonvétel élvezet. Széleskörű elterjedtségére jellemző, hogy számításaink 
szerint 1848 táján, csak a mezővárosok között 100-105, nagyobb részt kiváltságos 
település volt compossessoratus. 

e) Az egytelkesek és a címerlevelesek - a köznemesség szerény birtokú vagy 
birtoktalan tömegei 

A köznemesség legalsóbb, de legnagyobb tömeget alkotó rétegét az 
egytelkes (nobiles unius sessionis, curialistae) illetve a birtoktalan, csupán 
címeradományozó oklevelet elnyert (armalistae) nemesurak képezték. Fontos 
kiemelni, hogy e "szegénynemesek" is a királytól és nem valamelyik mágnástól 
nyerték kiváltságaikat, így jogilag országos nemesnek számítottak. A volt 
várjobbágyok utódainak tekinthető kuriális nemesek egyetlen, egész, vagy 
töredék, de elismerten saját nemesi birtokukat képező telken éltek, nem voltak 
tehát jobbágyaik, csak néhány szabadost, zsellért fogadtak be maguk mellé. 
Számukat az először Acsády Ignác által közölt, majd Maksay Ferenc által 
alaposan kiegészített és pontosított, 1549. évi rovásadó összeírás feldolgozásból 
ismerjük: a Királyságban - Erdély és a horvát-szlavón vármegyék nélkül - 6700 
egytelkes háztartás összesíthető. A legtöbben a három legnyugatabbi nagy 
vármegyében, Vasban (1028 csfó.), Zalában (853 csfö.) és Pozsonyban (700 csfó.) 
éltek, majd Baranya (673 csfő.) következett, illetve az ország keleti végén Bihar 
(kb. 500 csfö.) és Máramaros (246 csfö.). A birtokos nemesség háztartásszáma 
ugyanakkor 3000 lehetett., ami a 3-3,5 millióra csökkent népesség 2,5-3%-át 
tehette ki.27 

Ez a jelentős kiváltságos réteg a török háborúk másfélszáz éve során a 
hódoltság alá került alföldi és délkelet-dunántúli területeken majdnem teljesen 
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eltűnt, míg a királyi uralom alatt maradt peremterületeken magmaradtak, sőt 
szaporodtak is a kurialisták. 

A török hódoltság másfél évszázada feltűnő' új társadalmi jelensége a 
birtoktalan nemesek elszaporodása volt. A középkori Magyarországon 
nemesség és birtokosság még egymástól elválaszthatatlan fogalmat képeztek. 
Az a közrendű személy, akit a király birtokadományban részesített, eo ipso a 
"nemesek társaságába" került. Az első, esetet, amikor a királyi kegyet megerősítő 
oklevél csak nemességet és címert, de birtokot nem adományozott, Fejérpataky 
László nyomán Antall József és Vajay Szabolcs elemezte.28 A vígeposzba illő 
eseményt 1430-ban Zsigmond császár és király parancsára foglalták írásba, 
zágrábi Dabi Mihály uram javára. Őkelme fogász volt és ügyesen, fájdalom 
mentesen megszabadította koronás páciensét három sajgó zápfogától, ennek a 
szolgálatnak a honoráriumát ezúttal nem egy zacskó arany képezte, hanem a 
bátor és rátermett alattvaló és örökösei nemesek közé emelése. Már Werbőczy 
1514-ben készült Hármaskönyve (/. rész 6. cím) is tudott dolognak tekintette, 
hogy a királyi kegy a szolgaságra rendelt közrendűek tömegéből arra érdemes 
alattvalókat az ország valóságos nemeseinek gyülekezetébe és társaságába birtok 
donáció nélkül, pusztán címeradományozással is kiemelhetett. 

Az armális levelekkel való nemesítés, jóllehet elég hosszú eljárást igényelt, 
de tömegessé vált a XVII. században. E társadalmi mobilitási jelenség okai a 
hosszú háborúskodás hatásaiban keresendők és lelhetők fel. A katonaelemek -
királyi végvári vitézek, hajdúk - fegyveres szolgálatukkal és véráldozatukkal a 
feudális társadalmi rend jogfelfogása szerint (Hármaskönyv I. rész 4. cím) 
erkölcsileg teljesítették a nemesség alapvető honvédelmi kötelességét, így. 
kiérdemelték a kiváltságokat. De nem csupán és nem is elsősorban erről volt 
szó! Mint minden európai rendi társadalomban, e nehéz időkben is szép számmal 
találunk feltörekvő, vagyont szerző elemeket, köztük módos mezővárosi 
polgárokat, mesterembereket, kereskedőket, továbbá uraikat sokáig, hűségesen szolgáló 
uradalmi tiszteket - ispánokat, prefektusokat stb. - valamint a bor-, jószága vas-, fa-, 
vagy vászonkereskedésből meggazdagodott egyszerű falusi jobbágy gazdákat, akik 
megtalálták a módját, hogy személyüket és családjukat ajog szerinti teljes, nemesi 
szabadsággal ékesítsék. Ugyanakkor viszont a legtöbb földesúr - mindenekelőtt 
a legnagyobb birtokú mágnások - súlyosan eladósodott, mivel a főnemesi életmód 
által megkövetelt nagy udvartartás, a várépítések és a birtokos nemeseket is terhelő 
állandó katonai kötelezettségek teljesítése óriási költségekkel járt. így sorra-rendre 
kénytelenek volt zálogba adni birtokaikat, a kölcsönök határidőre történő 
törlesztése miatt pedig rengetegszer kerültek pénzzavarba, amikor bárkitől, de 
gyorsan néhány száz forintot kellett előteremteniük. Ilyenkor kéznél voltak a 
jelentős készpénzzel rendelkező saját alattvalók, akik kölcsönt tudtak adni 
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megszorult uruknak. A kölcsön fejében a joghatóságot gyakorló földesúr előbb 
írásban felszabadította, és a jobbágyi kötelékből elbocsátotta alattvalóját 
(manumissio), miáltal az szabados (libertinus) állapotú ember lett, egyúttal a 
birtokos nemes úr rendszerint ideiglenes adományt is tett. Ez az ún. inscriptio 
egy zálogügylet volt, melynek során a párszáz ezüst forint kölcsön fejében a 
hitelező ideiglenesen haszonélvezetbe kapott egy egész- vagy fél teket, minden 
tartozékával együtt, és ennek éves haszna képezte a zálogösszeg kamatát. A 
telek után cenzust és robotot soha, dézsmát vagy igen, vagy nem kellett 
szolgáltatnia a hitelezőnek. A földesúr további pénzösszegek elfogadása fejében 
a legtöbbször arra is kötelezettséget vállalt, hogy támogatja alattvalója 
nemességszerzését mind a vármegyénél, mind a királyi udvar mellett működő 
kancelláriáknál. Kóta Péter kötetünkben íija le plasztikusan, hogy a címerleveles 
nemesítés e korban a legtöbbször egyszerű üzleti ügy volt a földesúr és jobbágya 
között, és mindkét fél érdekét képezte, de a megyék is szívesen látták, ha a nemesi 
felkelési kötelezettségeket többen teljesítik. 

Történetírásunk főleg a reformkor jobbágyfelszabadítás! politikai küzdelmei 
kapcsán ismeri eme - hagyományosan és nem jogtalanul - jobbágytelken ülő 
nemeseknek nevezett réteget, és foglalkozik adó alá vonásásuk, mint a nemesi 
adómentesség sarkalatos elvét megrengető reformtörekvéssel, de Szabó István 
és Varga János a parasztok nemesítése kapcsán már a török korban is 
nyomatékosan rámutat keletkezésük indítékaira és módjaira.29 

Ez a nemesítési hullám Buda visszafoglalása és a Rákóczi szabadságharc 
kitörése között tetőzött. Példaként említjük, hogy az ország központi, legnagyobb 
nemesi önkormányzata, Pest-Pilis-Solt egyesített vármegye Füleken tartott 
közgyűlései jegyzőkönyveibe 1666 és 1677 között, tehát hódoltság végének 12 
békés esztendeje alatt 13 - felében kecskeméti és nagykőrösi - lakos új armálisának 
a kihirdetését és 5 régi nemesi jog igazolását vezették be. A megyét 1678 és 
1687 között sújtották a leginkább a kurucok majd török elleni felszabadító 
háborúk, ezért ezen években egyetlen nemesség-elismerésre sem került sor. A 
Buda elfoglalása után, 1687 és 1702 között, a megtelepülés és betelepítés 16 éve 
alatt azután ismét 38 újonnan keltezett címereslevelet, 2 honfiúsítást és 11 
beköltözött nemes igazolását hirdették ki a megyegyűlésen: a legnagyobb számban 
1695., 1696., 1697. években 4-4,1699-ben csak 1,1700-ban5,1701-ben3,1702-
ben pedig 8 új armalista befogadására került sor. A törvényhatóság már 1688-
ban elrendelte, hogy a vármegyében élő kétes nemesek a sedria elé idézendők és 
ezek mindaddig nem pereskedhetnek, birtokokat sem szerezhetnek, amíg valódi 
nemességük nem tisztázódik. Buda és Pest I. Lipót 1703. október 23-án kelt 
kiváltságlevelével nyerte vissza szabad királyi városi státusát, az itt letelepedett, 
vagy polgárból felemelkedett nemesek azonban ez előtt és után is a vármegye 
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kebelébe tartoztak, nemességüket városuk tanácsa mellett a megye nemesi 
közgyűlése előtt is ki kellett hirdetni, amint arra 1696-tól több esetben sor is 
került. Gyakorivá vált, hogy a "három városként" ismert kiváltságos mezővárosok 
- Cegléd, Kecskemét és Nagykőrös - földesurai, továbbá a váci püspök 
ellentmondást jelentettek be minden új armális ellen, amelyet engedélyük nélkül 
szereztek a városukban lakók.30 

A lényegesen kisebb Nógrád megyében, a biztonságos íuleki, gácsi, kékkői, 
divényi magyar várak és a sáncokkal védett Losonc, de egyúttal a szécsényi, 
hatvani és bujáki török várak közelségében is 1663 és 1682 között 17, míg a 
török kiűzése utáni másfél évtizedben, 1688 és 1702 között 20 új címerleveles 
nemesítést hirdettek ki. 

Mennyire országos ez a jelenség, egyelőre nem tudunk válaszolni. Pontos, 
országos adataink a nemesi rangemelésekről Hanns Jaeger-Sunstenau 
összesítése révén, csak a XVIII. sz. elejétől állnak rendelkezésre. A 7. sz. tábla 
szerint 1701-1848 között Magyarországon 2283, Erdélyben pedig 445 
birtokadományozásos vagy csak címeres nemesítést szentesítő uralkodó által 
kiadott oklevelet jegyeztek be a Királyi Könyvekbe, tehát éves átlagban a 
Királyhágón innen 15-16, illetve túlnan 3 nemesi rangemelés történt, ami 
bizonyára sokkal kisebb szám, mint a korábbi másfél évszázadban volt. A 
nemesítések száma ezenközben jellegzetes hullámokat produkált. Erdélyben 1701 
és 1703 között 98 nobilissá emelést szentesített I. Lipót újonnan szerzett 
tartományában élő hívei számára. A kuruc szabadságharc 8 éve idején a magyar 
vármegyékben csak 47, Erdélyben pedig 4 királyi armálist jegyeztek be, ám a 
szatmári békekötés, tehát az uralkodóház és a magyar rendek kiegyezése utáni 
első békeévben, 1712-ben 62-t, illetve 7-et. Az 1711 -1722 közötti bő évtizedben 

- 438 királysági és horvát-szlavón tartomány béli armális oklevél kibocsátásra 
került sor, ez a hullám Erdélyben 1712 és 1726 között érzékelhető, és 124 
címereslevelet jelent. 

Ezután 1740-1742-ig mindkét koronatartományban elapadt a nemesítések 
árama: csak 47, illetve 5 armálist adtak ki! Ez'a csökkenés nyilvánvalóan 
összefüggött az uralkodó és a magyar rendek közötti hosszú hatályú politikai 
kompromisszum életbe léptetésével, és az uralkodó szigorodó adópolitikájával. 
Az 1723. évi pozsonyi diéta több alapvető törvényt fogadott el, egyrészt a rendek 
megerősítették a Pragmatica Sanctio-1, azaz a Habsburg-ház folytonos nőági 
királyi örökösödését (2. tc.), másrészt az uralkodó újfent kinyilvánította és 
megerősíttette a nemesség különös kiváltságait, személyi szabadságait, adó- és 
harmincad mentességét (5., 6. és 14. tc.). Sőt, - és ez témánkhoz fontos - a 6. és 
92. tc.-ek megerősítették az egytelkes és a címerleveles nemesek kiváltságait is, 
ugyanakkor a birtoktalan armalistákat - a legtöbb vármegyében még a XVII. sz. 
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végére kialakult szabályok szerint - személyük adómentességét elismerve, 
vagyonuk után a háziadó megfizetésére kötelezték. 

Az 1741. évi pozsonyi diéta híres vitám et sanguinem jelenete újabb, 
látványos kiegyezést hozott a Habsburg ház és a magyar rendek között. A Királyi 
Könyvek bejegyzéseinek statisztikai adatai egyértelműen jelzik az ifjú királynő 
kegyeinek a megnyilvánulását, a nemesítések újabb hullámát. Egyetlen évben, 
1741 -ben a királyságban 64, a következő évben a fejedelemségben 30 nemesítési 
esetet jegyeztek be. Az örökösödési és a hétéves háborúk alatt zavartalanul 
érvényesült a királynő és a magyar nemesség szövetsége, így a magyar és horvát 
megyékben az 1740-es évtizedben 129, az 1751 -1760 közötti években pedig ennek 
a duplája, 272, 1761 és 1765 között pedig 71 új nemesítésre került sor, ami évi 
átlagban 19 oklevelet jelent. (Erdélyben e negyedszázad eredménye 111 nemesi 
levél kiállítása volt, azaz évente átlagosan 4 címer-, illetve birtokadományozó 
levél készült.) 

Az újabb fordulat az 1765. évi diétán következett be, amikor az úrbéri, a 
levéltári és más ügyekben a magyar rendek részéről megmutatkozó 
alkotmányvédelem "viszont-reakciója" eredményeként Mária Terézia a nyílt 
reformabszolutizmus eszközeihez nyúlt, és e politikát folytatta fia, a király 
koronázási esküjével járó alkotmány betartási kötelezettséget tudatosan nem 
vállaló II. József, a "kalapos király" is - mint azt Szántay Antal e kötetben 
megjelenő tanulmánya is leírja. 

Emellett ne feledjük, hogy a császárné férje a birodalom örökös 
tartományaiban 1758-ban vezette be a "systemmaessiger Adél" gyakorlatát, vagyis 
a magas kitüntetéseket automatikusan nemességadományozás követte. 
Magyarországon már III. Károly de még inkább leánya, Mária Terézia és annak 
fia, József nemesítési politikája sarkkövévé tette - Vajay Szabolcs találó 
kifejezésével - a "polgári erények" méltányolását. Egyedi esetek sora jelzi, hogy 
lelkészeket (az erdélyi püspököket személyre szóló bárósítással!), továbbá 
kancelláriai, helytartótanácsi, az ország újjáépítésében, a telepítésekben jeleskedő 
kamarai és egyházi uradalmi tisztviselőket, továbbá postamestereket, városi 
tanácsosokat, jegyzőket, ügyvédeket, orvosokat, gyógyszerészeket, kollégiumi 
professzorokat, végül, de nem kis számban hadiszállítókat, gazdag görög 
kereskedőket tüntettek ki nemesi kiváltságokkal, és a békeévek e gyakorlatát 
csak a háborúk éveiben egészítik ki a hagyományos katonai erények tanúsításával 
kiérdemelt köznemesi és főnemesi rangemelések. Sajnos, az uralkodók erre 
vonatkozó normatív rendeletei mindmáig kiadatlanok, emellett eddig még nem 
akadt kutató a Királyi Könyvekben 1754 után igen részletesen leírt polgári 
nemesítési érdemek alaposabb áttekintésére és elemzésére sem, pedig Áldásy 
Antal és Czobor Alfréd több kötetben kiadta az akkoriban a Nemzeti Múzeum 
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Könyvtárában, majd az Országos Levéltárban őrzött címeresleveleket.31 

A Királyi Könyvek egyértelműen jelzik a nemességadományozások tudatos 
megszigorítását: 1766 és 1780 között a Magyar Korona két nagy része közül a 
királyságban csupán 34, a nagyfejedelemséggé előlépett Transylvániában pedig 
összesen 11 nemeslevelet adott ki a királynő, míg fia, II. József, a felvilágosodás 
elkötelezett híve 1780 és 1789 között a magyar-horvát vármegyékben csupán 
33, Erdély területén pedig egyetlen egy nemesítést sem szentesített! 

1790-ben ismét fordult a kocka, a 25 éves uralkodói teljhatalom végét 
jelentette az országgyűlés újbóli összehívása. II. Lipót egyrészt anyjához, Mária 
Teréziához hasonlóan ismét letette a koronázási esküt, aláírta az ország 
törvényeinek, jogainak, szabadságainak, régi kiváltságainak és szokásainak a 
tiszteletben tartását elismerő hitlevelet, a rendi állam hagyományos szervezetét 
helyreállítva, nádort választtatott, a király elismerte Magyarország függetlenségét 
és saját törvényei szerint való kormányzására való jogát, sőt azt is, hogy a 
fejedelem és az országgyűlések által közösen alkotott törvényekkel és nem 
pátensekkel gyakorolja a végrehajtó hatalmat. (1790:2., 5., 10.,12. tc.)32 

Eme, a XVIII. század folyamán immár harmadik kiegyezés lecsapódása a 
Királyi Könyvekben is megmutatkozik: 1790-ben 94, 1791-ben 126, 1792-ben 
80, az 1790-1814 között sorozatos háborúkkal lefolyt, az uralkodó illetve a magyar 
karok és rendek újabb, forradalomellenes és háborús szövetségét megerősítő 25 
év során összesen 728 (évi átlagban 29) magyarhoni nemesítő oklevelet bocsátott 
ki a Kancellária. Erdélyben is megeredt a nemesítéseknek ha nem is a folyama, 
de állandó vizű patakja: e negyedszázad alatt 43 (átlagosan évi 2) armális és 
donationalis oklevelet adtak ki. 

A XVIII. századi uralkodók kormányzati szervei által folytatott nemességi 
politika közismert jellemzője volt az állandó hadsereg létrehozatala (1715) után 
katonáskodási kötelezettséggel már csak ritkán, adózási mentességgel viszont 
állandóan járó rendi kiváltságokat élvező köznemesi tömegek számának céltudatos 
csökkentése. 

Werbó'czy jól ismert dichotómiája csak szabadságokat élvező nemes 
országlakosokat, illetve örökös szolgaságra ítélt jobbágyokat különböztetett meg. 
A való társadalmi életben ezzel szemben egy sor átmeneti réteg jött létre, akiket 
szabadosnak, taksásnak, vagy cenzualistának neveztek, ezek a kiváltságos, vagy 
szerződéses mezővárosok, falvak teljes közösségei mellett kézművesek, 
kereskedők, manumittált és személyükben felszabadított libertinusok voltak. Míg 
a nemesség személyre szólt, és az egész országban egyenlő, teljes szabadságokat 
jelentett, eme, a robotoló, úriszéknek alávetett jobbágyi állapotnál kedvezőbb, 
átmeneti kiváltságok, szabadságok általában helyhez, meghatározott közösséghez 
kötődtek - amire a legismertebb példa a jász-kun és hajdú szabadalmas 
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mezővárosok lakosainak a lakóhelyükre korlátozott előjogai. 
A legtöbb probléma abból adódott, hogy a XVIII. sz. második és harmadik 

évtizedében tetőződő belső vándormozgalommal ezer és ezer olyan család 
költözött új lakóhelyre (a Délkelet-Dunántúlra, az Alföldre, a Bánátba stb.), akik 
korábbi lakhelyükön bizonyos szabadságokat élveztek, és ezekkel ú j 
közösségükben is élni kívántak. Csakhogy a birtoktalan, címerleveles nemesség 
csak abban a vármegyében volt érvényes, ahol azt ellentmondás nélkül kihirdették, 
aki más megyébe költözött, hacsak nem igazolta kellőképpen kétségtelen nemesi 
származását, azt nem jegyezték be a taksafizető nemesek lajstromába, és lesüllyedt 
az adózó alattvalók tömegébe. Eleinte maguk a megyék rendelték és végezték el 
az ellenőrző vizsgálatokat. 

III. Károly első ízben 1722-ben adott ki rendeletet a 
nemességvizsgálatokról (Opus investigationis nobilium), előírva, hogy a 
megyékben eredeti okmányokat - címeresleveleket, nemesség kihirdetési 
határozatokat, osztályleveleket, a törvényes leszármazást bizonyító családfákkal, 
ezek hiányában a nemesi szabadságok legalább 60 éven át megvalósított 
használatát, az usust alátámasztó tanúvallomásokat - mutassanak be mindazon 
nemesek, akiknek nincsenek közismert birtokaik, amelyek kétségtelenné teszik 
nemességüket. A nemességvizsgálatok sikeres lefolytatása a zömmel paraszti 
életmódú, írástudatlan és többnyire nem túl módos armalista családok számára 
sokszor komoly gondot jelentett, mivel vagy be tudták szerezni a megfelelő 
okmányokat, és akkor megőrizték nemesi szabadságaikat, vagy nem jártak 
sikerrel, és ez nekik és utódaiknak a kiváltságok végérvényes elvesztését jelentette. 
Nógrád megyei anyagok kutatása során úgy találtuk, hogy pl. az 1722-ben 
beidézett 59 család közül 15 csak késedelmesen, 5 pedig sehogyan sem tudta 
igazolni nemességét. Hasonlóan sikertelenül próbálkozott 4 szécsényi és 2 füleki 
kétséges nemességű, de végül igazolt armalista család azzal, hogy a vármegye 
saját nemesi birtokaként ismerje el a Koháryaktól inskribált mezővárosi telkeit, 
így taksát se kelljen fizetnie.33 

A nemességvizsgálatokat az 1720-1730-as években még 4-5 alkalommal 
megismételték. Az adózók szaporítását célzó törekvések 1728-ban abban 
csúcsosodtak ki, hogy az 1715-1720 évi országos összeírásoknál általánosabb és 
szigorúbb módon, ez évben olyan központilag elrendelt conscriptio-t hajtottak 
végre a vármegyékben, amelyek során a birtokos nemesség majorsági földjeit és 
az egytelkes illetve inscriptionális telkeket használó címerleveles nemesek 
házhelyeit is összeírták. Az összeírás 11 vármegyéből maradt fenn, ezekben a 
Perjés Géza által összesített adatok szerint igen változó számban írtak össze 
nemeseket, szabadosokat.34 
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12. sz. tábla 
Az 1728. évi országos összeírás 11 vármegye népességének rendi állására 

vonatkozó, összesített adatai 

Megye neve A családfők száma rendi állás szerint 
Jobbágy Szabados Zsellér Nemes Urad. alk. Egyéb (Ipar) Összesen 

Bihar 
Heves-K. Szolnok 
Nógrád 
Pest-Pilis-Solt 
Somogy 
Sopron 
Szabolcs 
Szepes 
Tolna 
Vas 
Zala 

11.988 
1.344 
4.202 
7.703 
1.983 
8.500 
2.847 
2.412 
3.851 
8.455 
3.542 

1 178 215 
137 1.024 16 

12 1.779 36 
8 268 15 

188 5.881 247 
10 117 254 
- 3.346 
8 383 35 

377 2.179 73 
171 2.303 129 

955 280 19 
19 

134 
64 
15 

117 
121 
118 
64 
36 
31 

112 (506) 13.354 
325 (57) 2.082 
174 (391) 5.687 
479 (526) 10.068 

23 (10) 2.312 
394 (102) 15.327 
228 (43) 3.577 
140 (692) 6.016 
24 (224) 4.365 

344 (479) 11.464 
112 (489) 6.288 

Az összeírás nemesekre vonatkozó adatai a fentiek alapján keveset érnek, hiszen 
Pest-Pilis-Solt vármegyében csupán 36 jobbágytelken ülő nemest jeleznek, de egyet 
sem Kecskeméten vagy Nagykőrösön, pedig e szabadalmas mezővárosokban többszáz 
nemes élt, Nógrád megyében pedig mindössze 16 armalista inscriptiojáról tettek 
említést (köztük Szécsényben 11 személyről), holott az 1729 évi megyei taksa 
összeírásokból összeszámoltuk, hogy 44 településen 168 címerleveles nemes élt. 
Mindazonáltal az 1728-as összeírásból is látható, hogy Sopron, Zala illetve Heves, 
Bihar és Szabolcs megyékben tömeges volt a jobbágytelket zálogban bírók száma. 

Szakállas Sándor Szabolcsban 1726-ban 332 armalista és 446 kurialista 
falvakban élő közbirtokos nemest számolt össze, 1728. évi eredménye pedig eltér a 
Peijés-féle munkáétól: 6 egyházi, 30 mágnás, 529 jobbágyos és egytelkes köznemest, 
továbbá 196 birtoktalan (zömmel taksás, továbbá inscriptionalista) nemes családot 
összesített, tehát a 761 háztartásnyi nemesség 1/4-e volt birtoktalan, 3/4-e pedig 
birtokos.35 Mindebből azt a következtetést kell levonnunk, hogy az armalista és 
kurialista nemesség számát csak a megyei összeírások alapján lehet pontosan 
megállapítani. 

Illéssy János publikációja alapján a legismertebb országos nemesi összeírásra 
1754-1755-ben került sor. A cél egyértelműen az adózó személyek és adóalapot 
képező telkek szaporítása volt. Illéssy adatai elemzésével Benda Gyula kimutatta, 
hogy az ország 31.729 nemes családfője, illetve férfiúja között 13.766 (43,39%) 
számított armalistának, 17.963 (56,61%) pedig birtokosnak (ehhez hozzá kell 
tennünk, hogy az egytelkes és praedialista nemesek is birtokosnak számítottak, 
ami e réteg erős felhígulását sejteti). A volt királyi 
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országrészben magasabb (63,25%) volt a jobbágyokat uraló nemesurak száma, 
míg az egykori végvári vidéken közel egyenlő (49,36% ill. 50,64%) a két csoport 
aránya, a másfél évszázadig töröknek hódolt vidékeken viszont a címerleveles 
nemesek voltak többségben (58,51%).36 

Nézzünk néhány példát a megyék nemességének tagozódásáról. 
Heves és Külső-Szolnok vármegyét nagy számú nemesség formálta 

közösséggé. Az 1784-1787. évi első népszámlálás 5.638 nemest, 196 papot és 44 
tisztviselőt regisztrált, eme 5.878 fő, akik a férfinépesség 7,03%-át tették ki, és 
ez magasabb az országos átlagnál (6,06%). A kiváltságos népesség 
növekedésének ütemét jelzi, hogy Fényes Elek szerint 1845-ben már 31.610 
nemest tartottak számon, ez a megye népességének 10,65%-a - köztük 7.905 
szavazati joggal bíró férfi volt. 

Az armalisták és taksások megyei adóösszeírásai alapján pontosabb kép 
alkotható számukról, foglalkozásukról. 1791-1792-ben a törvényhatóság 4 
járásában - Eger civitas nélkül - összesen 986 címerleveles család fejét rovásolták 
meg, a legtöbbet mint telekráta árendás parasztokat, illetve mezővárosi házas 
polgárokat. Az 1803-1804. évi taksás rovásjegyzékek már 1.248 armalista 
háztartást - köztük 42 kézművest és 1 kereskedőt - mutattak ki. A legtöbb 
birtoktalan nemesember Gyöngyös kiváltságos mezővárosban telepedett meg: 
1790-ben 153, 1803-ban 172 volt a számuk. Ipargyakorlást a megyében 1791-
ben 34, 1803-ban 42 címeres nemesnél jegyeztek meg, a legtöbben gyöngyösi 
lakosok voltak (24 ill. 29 fő), e városban l-l kiváltságos kereskedő is élt. Népes, 
hadnagy vezette nemesi közösség élt Dévaványán: 1791-ben 140,1803-ban 165 
telek nélküli közbirtokost írtak össze, akik többségükben nincstelen, vagy igen 
szerény jövedelmű földművesek voltak.37 

A kurialista - egytelkes - nemesség XVIII. századi elterjedtségéről számos, 
sajnos tévesnek mondható adat van forgalomban, elsősorban az 1720. évi országos 
összeírás ilyetén minősítéseinek helytelen volta miatt. Acsády Ignác összesítése 
1.225 kuriális települést mutat ki, ami igen nagy szám. Közelebbről vizsgálva 
azonban pl. 39 mezővárost is találtunk közöttük, éspedig Zalában 7 (Csobánc, 
Kapornak, Keszthely, Szécsisziget, Szegvár, Szentgrót, Szigliget), Vasban 
Egervár, Győrben Hédervár, Nógrádban 6 (Divény, Fülek, Gácsváralja, 
Nagyoroszi, Nógrád, Szécsény), Túróéban is 6 (Mosóc, Szucsány, Tótpróna, 
Túrán, Túrócszentmárton, Znióváralja), Biharban Kismarja, Sarkad és 
Nagyszalonta oppida curialia is akadt. Ámde ezek nem voltak csupa egytelkes 
nemes lakta települések, hanem egykori királyi végvárak és magánföldesúri 
várkastélyok erődített falain belül, vagy közvetlenül mellettük kialakult nem 
nemesek és nemesek által vegyesen lakott váralja települések (oppida 
subarcensia). A nemesek lakására szolgáló telket és épületet kúriának nevezték, 
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és e terület a jog szerint sérthetetlenséget élvezett, azaz nem kellett utánuk állami, 
megyei és egyházi adókat fizetni. E jogviszony alapján a földesurak nemes 
officiálisai, továbbá "nemtelen" szolgái, zsellérei is, akik uruk engedélyével e 
kuriális területen házat kaptak, vagy építettek, szintén élvezték az adómentességet. 
A királyi végvárak hasonlóképpen különleges, adómentes helységek voltak, hiszen 
lakosaik katonáskodtak. A "kuriális" helységek jelentős részében tehát nem csupa 
egytelkes nemes közbirtokossága állt fenn, hanem földesúr alá voltak vétve, és 
társadalmuk összetétele is teljesen hasonló volt az úrbéres településekhez. Ódor 
Imre az 1720. évi országos összeírás 1.225 kuriális helységének csak a felét 
(685 - 56%) találta nemesi közbirtokosságnak, ahol adózó lakosokat egyáltalán 
nem mutattak ki.38 

Ami az összefoglaló, de pontatlan megjelöléssel "kisnemességnek" nevezett 
armalista és kurialista kiváltságosok birtokviszonyait és életmódját illeti, e téren 
találunk jellemző különbségeket és hasonlóságokat is közöttük. A fő eltérés az 
volt, hogy az egytelkes nemeseket egyöntetűen birtokosoknak és kétségtelen 
nemeseknek tekintették, és ez kétségtelenné tette személyük és vagyonuk 
adómentességét, ezzel szemben a címerleveles nemeseknek nem voltak saját 
birtokaik, csak inscriptioval, ideiglenesen szerzett jobbágytelkeket használtak, 
ami után fizetniük kellett a megyei taksát, és a földesúrnak is szolgálni kellett 
terményjáradékkal, esetleg cenzussal is. A kurialistákat szinte röghöz kötötte 
egyetlen kis (töredék)telkük, hiszen más birtokuk nem volt, ellenben az armalisták 
szabadon mehettek és települhettek bárhova - igaz viszont, hogy nemességüket 
rendszeresen megvizsgálták, más megyékbe költözve pedig újra igazolniuk kellett. 
A lesüllyedés veszélye tehát nem volt teljesen egyforma a két csoportban, sőt a 
kurialisták birtokos minőségükben könnyebben juthattak hivatalokhoz is, tehát 
a felemelkedésre is több esélyük lehetett. 

Ami viszont a "kisnemesség" életmódját illeti, nagy többségük egyformán 
földművelésből és termény- illetve jószág értékesítésből kereste kenyerét, így 
tárgyi és szellemi kultúrájuk azonos volt a nem nemes parasztokéval, az armalisták 
között azonban egy figyelemre méltó hányad városi, mezővárosi iparos, 
kereskedő, esetleg jegyző, tanító, gazdatiszt volt, tehát polgárként, hivatalnokként 
élt és dolgozott. 

A kuriális nemesi falvak az újabb kutatások szerint különleges jogállású 
és társadalmi összetételű közösségeket alkottak. A csupa egytelkes nemes a maga 
ura volt, akik közbirtokossági (compossessoratus) formában használták a falu 
határát, művelték a szántókat, réteket, szőlőket, közös haszonvételüket képezték 
a legelők, erdők és a korcsmák, malmok és egyéb regálék. A nemesi községek a 
vármegye, mint egyetlen felettes hatóság által jóváhagyott szabályrendeletekben 
előírt módon évente hadnagyot és esküdteket választottak, akik az örökösödési 
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ügyek kivételével minden határhasználati és erkölcsi viszályban döntöttek és a 
vagyon arányában kivethették a segélynek nevezett pénzbeli kötelezettségeket 
is. A kuriális falvakban nem nemes lakosság is élt. Ezek között sehol nem voltak 
telkes jobbágyok, csupán szabad költözésű, szintén taksafizető, irtás- és 
szőlőbirtokos zsellérek (nevezték őket árendásnak, vagy szabadosnak is), akiket 
a kurialista bizonyos szolgálatok fejében a nemesi telkén házacskát építeni 
engedett, továbbá a kis gazdaság felfogadott béresei, vincellérjei és az urasági 
vagy községi pásztorok, regálé árendások. A csupa egytelkes által birtokolt 
községek életének legtöbb konfliktusát a XVIII. század végére a népesség rohamos 
növekedése, illetve a változatlan nagyságú faluhatárokon belül a végletes 
telekaprózódás okozta elszegényedés gerjesztette. A birtok- és jövedelmi 
viszonyok 1848-ig mindenütt tovább romlottak, bár jó hozománnyal, vagy 
iskolázottság révén szerzett állásokkal egyesek ki is törhettek a szegényedés 
béklyójából.39 

Az armalista vagy taksás, árendás nemesség, mint láttuk, adófundust képező, 
jobbágytelkeken élt, és így rovásadóval tartozott földjei, állatai után a megyének, 
termény, esetleg egyéb járadékot szolgált a telek földesurának. Az inscriptio 
ideiglenes birtokadomány lévén, a szerződésekbe mindig belefoglalták, hogy a 
telek használatát és jövedelmeit csak addig élvezi a címerleveles nemes, amíg a 
földesúr vissza nem fizeti a felvett összeget, melynek záloga fejében adta volt át 
a házhelyet. A szokás az volt, hogy az armalista családok több nemzedéken át 
háborítatlanul bírhatták a telket, legfeljebb újabb összegekkel toldották meg a 
kölcsönt. Az úrbérrendezés után azonban megváltozott a helyzet. A földesurak 
már nem juthattak hozzá könnyen jobbágyaik államilag nyilvántartottá, védetté 
vált telkeihez, ha a család szaporodásával új kúriákat akartak építeni, vagy 
egyszerűen csak növelni akarták majorságaikat. Az insriptionális házhelyeket 
azonban könnyebben visszaszerezhették. Ha ui. visszafizették a kölcsönt, a 
címerleveles nemes rosszhiszeműnek minősült volna, ha nem fogadja el a 
beruházásai értékével emelt összeget, és nem távozik önként a házból. A 
mezővárosokban a telkek birtokosai elég sűrűn változtak, e mobil közösségekben 
könnyebben hozzá lehetett jutni egy másik házhelyhez és tartozék földjeihez, 
azonban a falvakban stabil, jóval mozdulatlanabb birtokviszonyok alakultak ki, 
a telkek száma nem nőtt, a zselléreké viszont nagyon szaporodott. A földtelenné, 
nincstelenné válás veszélye a falvakban jobban fenyegette az árendás 
"bocskorosokat", és valóban, a XIX. sz. első felére tömegessé vált 
pauperizálódásuk, ami - mint régen ismert - az adómentességhez és egyéb 
kiváltságokhoz való görcsös ragaszkodással, politikai "csontkonzervativizmusuk" 
kialakulásával járt. 
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E. Összegzés helyett 

Mit mondhatunk tömör összegzésként a magyarországi nemesség 
társadalmi mobilitási viszonyairól a Buda visszafoglalása, illetve a szatmári béke 
és a napóleoni háborúk befejezése közötti "hosszú XVIII. században"? A feltárt 
számadatok azt jelzik, hogy e rohamos demográfiai robbanással és óriási belső 
és külső migrációval - vándormozgalmakkal - jellemezhető időszakban nem szűnt 
meg, sőt, ha a korábbi évszázadhoz képest jelentősen változó társadalmi 
motívumokkal, ha időszakonként erősen hullámzó számban is, de folyamatosan 
tovább tartott a társadalmi piramis csúcsát alkotó főnemesség és a köznemes 
tömegek utánpótlása, sőt a szaporodása is. 

A polgári mentalitás és identitás szinte teljes hiánya és közvéleményre 
gyakorolt kis hatása oda vezetett, hogy az európai rendi társadalmakban mindig 
és mindenhol jelentkező természetes érvényesülési, vagyon- és presztizsszerzési 
törekvések Magyarországon a nemesi, jobb esetben főnemesi címek 
megszerzésére ösztönöztek minden feltörekvő paraszti, polgári vagy hivatalnok-
értelmiségi foglalkozású személyt és családot. 

A kiváltságos rendek sáncainak zárt kapuit a "reformabszolutista" 
uralkodók, III. Károly, Mária Terézia és II. József - a kameralisztikus okokból 
időnként megnyilvánuló, de egy-egy dinasztikus háború miatt az udvar és magyar 
rendjei között elkerülhetetlenné vált kiegyezések nyomán gyorsan félretett 
korlátozó törekvéseik dacára is - sűrűn kinyitották a társadalom alsóbb rétegeiből, 
illetve külföldről kopogtató bebocsátásra jelentkező újnemesek előtt. Továbbra 
is elég könnyen lehetett nemesi oklevélhez, a XVIII. sz. első harmada végéig 
birtokhoz is jutni, de a királyok számára a döntés során immár meghatározóvá 
vált a "polgári erények" és a tényleges honfiúi szolgálati érdemek szerepe. 

A magyar nemességbe tehát 1711 után sok tanult, hivatalképes, a kor eszméi 
iránt fogékony új elem került, így válva befogadóvá a polgári szabadság, 
jogegyenlőség és nemzeteszme francia forradalom után hazánkban is hatni kezdő, 
nagy hatású elvei iránt. Általuk és a törzsökös köz- és főnemesi családok legjobbjai 
által vált reformerré 1830 után a magyar kiváltságosok "elitje". 
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/. sz. föggelék 
Az 1686-1815 között főúri rangemelésben részesült 
Magyar Királyság-beli magyar családok névsora 

várkonyi br. és gr. Amadé (1622, 1782) 
krasznahorkai br. és gr. Andrássy (1735,1766, 
1780) 
gr. A Imássy (1771) 
gr. Apponyi (1739, 1808) 
br. Babocsay (1720) 
gr. galánthai Balogh (1773) 
br. Bánffy (1715) 
hg. Batthyány-Strattmann (1763) 
gr. Benyovszky (1778, 1792) 
br. Beleznay (1800, 1805) 
gr. Berchényi (gr. 1689) 
br. Bernátffy (Bernyákovits) 1803 
br. majd gr. Bossányi (1694 ill. 1774, kihal) 
korompai gr. Brunszvik (1775, 1790) 
br. Cserkiczy (1740-1768 között) 
gr. Csernovics (1793) 
gr. Cziráky (1723) 
br. Dávid (1772) 
br. Davidovits (1791) 
br. és gr. Dessewffy (1754,1775) 
draveczi br. Draveczky (1779) kihalt 
br. és gr. Döry (br. 1741, gr. 1766) 
vásárosnaményi br. Eötvös (1768) 
fáji-gr. Fáy (1809) 
fraknói hg. Esterházy (1712, 1803) 
cseszneki gr. Esterházy (1721) 
galántai gr. Fekete (1758) 
br. Fellner (1800, 1808) 
br. és gr. Festetics (1766,1772) 
br. Gvozdanovich 1779 
radványi gr. Györy 1785 
ráthóti gr. Gyulaffy (címer 1751, kihalt) 
gyulai br. majd gr. Gyulay (1732, 1735) 
aranyi és szentgerlistyei br. Gerliczy (1774, 
1777) 
gyaraki br. majd gr. Grassalkovich (1732, 
1743) 
gr. Hadik (1763, 1777) 
gr. Haller (1713, 1753) 
br. Hollaky (erdélyi, királyi meghívott 1740 és 

1768 között átbirtokol) 
br. Hugonnai (1803) 
br. és gr. Hunyady (1719, ill. 1792, 1797) 
br. Jeszenák (1781) 
br. Jeszenszky (1741) 
gr.Károlyi (1712) 
orosi gr. Kállay (1770) kihalt 
br. Karaiczay (1779) 
buzini gr. Keglevich (br. 1646, gr. 1687) 
br. Kerekes (1777) 
klobusiczi és zétényi br. majd gr. Klobusiczky 
(1695, gr. 1756) 
br. Knezevich (1763) 
nagymányai br. és gr. Koller (1778, 1772) 
nemes-kosztolányi br. Kosztolányi (1790) 
br. Kray (1790) 
lengyeltóti br. Lengyel (1778) 
br Luzsénszky (1727) 
br. Magdalenich (1762) 
korilóczi gr. Malenich (1762, 1776) 
br. Meskó (1721) 
székhelyi gr. Mailáth (1785, 1794, 1808) 
br.Mecséry( 1806) 
szoboszlói br. Mészáros (1794) 
br. Neszméry (1808) 
gr. Nakó (1815) 
gr. Niczky (1765) 
gr. Orsich (1744) 
br. Orczy (1731,1736) 
hg. Pálffy (1807) 
br. Pászthory (1804) 
gr. Pejáchevich (1772) 
nagyszölősi br. Perényi (br. 1590, 1783) 
dormándházi br. Sághy Mihály ( 1 7 9 0 
személyes br.) 
szlavnicai és bajnai br. majd gr. Sándor (1707, 
1787) 
br. Petrichevich-Horváth (1791) 
br. Podmaniczky (1782) 
gr. Pongrácz (1743, 1763) 
br. Prónay (1782) 
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cselfalvai br. Pulszky (nemes 1741. br. 17 
rottenhauseni br. Redl (1808) 
rádai br. és gr. Ráday (1782, 1790) 
revisnyei br. Reviczky (1770) 
br. és gr. Révay (1723, 1804) 
br. Roszner{ 1811, 1817) 
br. Rudnyánszky (1772) 
gr. Sennyey (1767) 
br Szent-Iványi (1692, 1721) 
br. és gr. Sigray (1724, 1780) 
br. majd gr. Siskovics (1756, 1775, 1783) 
br.ésgr. Somssich (1812, 1813?) 
miháldi br. Splényi (1735) 
gr. Szapáry (1722) 
temerini gr. Szécsen (1811) 

br. és gr. Sztáray (1725, 1747) 
br. Szeleczky 1727 
négyesibr. Szepessy 1775 
gr. Szeredy 
ikladibr. majd gr. Szluha (1726, 1743) 
nemesságodi gr.Szvetics (1780) 
szendrői gr. Török (1774) 
divékújfalusi br. majd gr. Újfalussy 1667,1680, 
1745 
br. Kay(1783, 1799) 
őrgróf Vécsey (1813) 
br. Vukasovich (1802) 
gr. Vukovics 
nyitraszerdahelyi gr. Zerdahelyi (1802) 

2. sz. függelék 
Az 1686-1815 között Erdélyben a magyarok, székelyek és szászok sorából 

főrendi címet és rangot szerzett családok jegyzéke 

br.borbereki Alvinczi (1744, 1763) 
br.Antalffy János püspök (személyes 1724) 
br. majd gr. Apor (1693, 1696, 1712) 
tövisi br. Bálintitt (1742) 
losonczi gr. ill. br.Bánffy (1696, 1729) 
br. Barcsay (br. 1742, honos 1768 után) 
gr. Bethlen (1696, 1697, 1742) 
gr. Béldy (1770) 
br. Bornemissza (1718) 
gr. Consbruch (1712) 
br. Dániel (1737) 
br. Diószeghy (1744) 
alsócsernátoni br. Domonkos (1764) 
br. Győrffy (1755) 
marosnémeti br. Gyulay (1701) 
hallerkői gr. Haller (1713, 1735) 
sepsiszentiványi br. Henter(1744, 1754) 
br. Huszár (1728) 
br. Josintzi (Inczédi) (1749) 
branyitskói br. Jósika (1698) 
gyerőmonostori br. és gr. Kemény (1744, 1804) 
malomvizi gr. Kendeffy (1762) 
borosjenői br. majd gr. Korda (1730,1779) 

sárpataki gr.Keresztes (Márton) (1709) 
br. Kornis (1712) 
osdolai gr. Kuun (1762) 
borosjenői br. majd gr. Korda(1730, 1779) 
szárhegyi gr. Lázár (1702) 
gyalakutai gr. Lázár (1729,1750) 
zabolai gr. Mikes (1696) 
hídvégi gr. Mikó (1755, 1772) 
hidvégi gr. Nemes (1755) 
pataki br. Nemes János fogarasi g.k.pü.(1723) 
br. Nalátzi (1726) 
lengyelfalvai br. Orbán (1744) 
királyhalmai gr. Petki (1700) 
br. Sorger Gergely r.k. pü. szem. (1729) 
gr. és br. Szent-Kereszthy (1726) 
borosjenői gr. Székely(i) (1702) 
nagyenyedi br. Szilágyi (1755) 
szalai br. Sztojka Antal r.k. pü. és fivérei (1749) 
toldi és nagyszalontai gr.Tholdi (1755) 
gr. Tholdalagi (1744) 
br. és gr. Thoroczkai (1733,1757) 
czegei gr. Wass (1744) 
magyarbikalyi br. Vitéz (1792) és lányai 
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3. sz.függelék 
Birtokos és az országgyűléseken szereplő 

magyarországi honfiúsított családok 

gr. Aspremont (1695! ind. 1765) 
hg.Auersperg (ind. 1649, 1719, 1802) 
hg. Bretzenheim (1803! ind. 1827) 
gr. Berchtold (ind. 1751) 
gr. Blanckenstein (1792, 1796) 
br. és gr. Bolza (1790,1793, 1808) 
gr. Buttler(gr.l714 ind. 1715) 
gr. Castiglione (ind. 1765) 
hg. Colloredo (ind. 1765, 1792) 
br. és gr. Chamaré-Harbuval (1727,1751, ind. 177 
hg. Czartoryski (1785, ind. 1808) 
gr. Dezasse (ind. 1812) 
hg. Dietrichstein (ind. 1741) 
hg. Edling (ind. v. házas 1790 követtel) 
gr. Eitz-Kempenich(l 733, ind. 1734,1741,1765) 
gr. de la Motte (ind. 1790) 
gr. Folliot (1810 ind. is) 
gr. Gatterburg (ind. 1800) 
ödenbergi br. Geringer (1808) 
Gr. Gvadányi (ind. 1687) generális, író 
br. Harruckern (ind. 1723 br. 1729) 
kollegrádi gr.Kollonich(ind. 1598,1604) 
gr. Khevenhüller-Metsch 
(ind. 1638, 1649, 1762, 1765) 
hg. Kinsky (ind. 1687, 1723, 1741, hg. 1747) 
gr. Königsegg (ind. 1751, 1753) 
br. Kulmer (ind. 1785) 
br. Laffert (ind. 1729) 
gr. Lamberg (ind. 1765) 
hg. Liechtenstein (1608, ind. 1687, 1715) 
gr. Lazánsky 
gr. Limburg-Styrum (ind. 1700 és 1741) 
hg. Lobkowitz (ind. 1663) 
gr. Migazzi (ind. 1765) 

hg. Metternich (1803, 1814) 
gr. Mittrowsky (1767, ind. 1790) 
hg. Odeschalchi (ind. 1697,1751) 
hg. Palm ind. (1687) 
hg. Paar (ind. 1655, hg. 1769) 
őrgróf Pallavicini (ind. 1803) 
Petazzi (ind. 1790) 
br. Schröffl-Mansberg (ind. 1802) 
gr. Stubenberg (ind. 1655, 1742 is) 
hg. Starhemberg (ind. 1651, hg.1723) 
gr. és hg. Salm (ind. 1687) 
gr. Sermage (ind. 1720, 1765 gr. 1749) 
hg. Schwarzenberg (ind. 1659, hg. 1670) 
br. Schloissnigg (ind. 1792, br. 1793) 
gr. Schmiddegg (1738, 1767) 
gr. Seilern (ind. és gr. 1712, 1715) 
gr. Schonburg (1810?) 
gr. Schönborn (ind. 1715,1729,1741,1764) 
gr. Stockhammer (ind. 1780) 
br. Schustek-Hervé (1801) 
br. Tinti (ind. és br. 1714) 
hg.Trautmannsdorf (ind. 1625,1715,hg 1805) 
gr. Van derNath (ind. 1751) 
br. és gr. Wallis (ind. 1687) 
gr. Wilczek (1713, ind. 1715) 
br. Weiss-Horstenstein (ind. és br. 1729) 
br. és gr. Wenckheim (ind. 1781,1790 br. 1776, 

gr. 1802) 
br. Wieland (1810) 
hg. Windisch-Graetz (ind. 1655,1736, 1751, hg. 

1804) 
gr. Woracziczky (1783) 
gr. Zinzendorff (ind. 1659) 

92 



Jegyzetek 

1. Magyarország története. Egyetemi tankönyv - II. kötet Magyarország története 1526-1790 
(szerk. H. Balázs Éva - Makkal László) Bp., 1962. 416-425. old. és III. kötet Magyarország 
története 1790-1849 (szerk. Mérei Gyula - Spira György) Bp. 1961. 163-171. 

2. Magyarország története tíz kötetben (szerk. biz. vez. Pach Zsigmond Pál) 4/1. kötet 
Magyarország története 1686-1790 (főszerk. Ember Győző - Heckenast Gusztáv) Bp. 1989. 
126-132., 675-689., 703-706., 4/2. kötet 897-912. 

3. Szabó István: Nemesség és parasztság Werbőczy után. In: Úr és paraszt a magyar élet 
egységében (szerk. Eckhart Sándor) Bp. 1941. és uő.: A jobbágy megnemesítése Turul, 
1941. 11-21. 

4. A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve VII. (szerk.: Szvircsek Ferenc) Salgótarján, 1981. 
Köpeczi Béla, R. Várkonyi Ágnes, Benczédi László, Nagy József Zsigmond, Wellmann Imre, 
Benda Kálmán, Vörös Károly, Szabad György, Praznovszky Mihály és mások előadásai a 
Szécsényben, 1980 őszén tartott első "középréteg (nemesség) kutatói" konferencián. A Hajnal 
István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület "Rendi társadalom - Polgári társadalom című 
konferencia sorozata: 1. Salgótarján, 1986.; 2. Gyula, 1987.; Salgótarján, 1989.; Keszthely, 
1990.; Gyula, 1991. Jelen pécsváradi tanácskozásunk (1995) és a Bácskai Vera emlékkönyv 
(Vera /nem csak/ a városban - Supplementum 1995. /szerk. A. Varga László/ Salgótaiján, 
1995.) számos tanulmánya képezik a termését e csoport munkálkodásának. 

5. Danyi Dezső - Dávid Zoltán: Az első magyarországi népszámlálás 1784-1787. Bp. 1960. 50-
51. és 369-370. 

6. Pach Zsigmond Pál szerk: Magyarország története 1790-1848 c. kötetben 491. old. és Wellmann 
Imrei Az udvari ember. In: Domanovszky Sándor szerk: Magyar művelődés történet. IV. k. 
Barokk és felvilágosodás Bp. 249. 

7. Magyar-Országi Státusok Titulusaival Bővített új Kalendariom Kristus Urunk Születése után 
M.DCC.XL., melly 366 napokbúi álló Szökő esztendő...Neupart János...által . Pozsonyban 
(1740) továbbá Crackauer Schreib Calender auf das Jahr nach der gnadenreichen Geburt... 
Jesu Christi M.DCC.LX.VIII. (1768); továbbá Vetus et Nóvum Calendarium ad Annum a 
Nativitate Salvatoris Nostri Jesu Christi M.DCC.LXXXI.X. qui est Annus Communis Dierum 
365... Budae, (1789) 402-405. hasáb és Annus a Nativitate Salvatoris Nostri Jesu Christi 
M.DCCC.XII. bissextilis dierum 366 Stylo Gregoriano et Juliano Deductus, sive Calendarium 
in Usum Ecclesiae R. Catholicae, Budae (1811) 401-404. old., és vele egybekötve Schematismus 
Inclyti Regni Hungáriáé Partiumque eidem adnexarum Budae (1811) 

8. Az Országgyűlési Könyvtár Parlamenti Különgyűjteménye MO I/a Gyurikovits György 
kéziratos gyűjteményéből: 1) Acta publica Comitiorum a die 8a Sept. 1714 usque diem 15am 
Junii 1715 celebratorum... - Series Dominorum Praelatorum, Baronum ac Magnatum in Comitiis 
Hungáriáé anno 1714 ad Tabulam Superiorem comidentium, 2) MO I.ab/l741 Acta Diaetalia 
pro die 14a Mensis Maii anni 1741 per...Mariam Theresiam... Hungáriáé .. Reginam in 
...Civitatem Posoniensem indictae Diaetae. - Nomina Dominorum Ablegatorum. MO I/b. 1790/ 
91. Diarium Comitiorum Regni Hungáriáé... (1790-1791), ill. magyarul: Lajstroma a Magyar 
Ország s hozzá káptsolt Részek Statusai és Rendeinek, kik Szent Iván havának 6dik napjára, 
1790dik esztendőben szabad s királyi Buda Várossába rendelt és az után szabad királyi Posony 
várossába által tétetett Ország Gyűlésében vagy személyjek szerént, vagy követeik által 
megjelentenek. IX-XLIV. pp. Megjegyzés: 1792-ben 142 mágnás család 326 családfője vett 
részt a törvényhozó testület munkájában, az 1811 augusztusában összehívott országgyűlésen 

93 



pedig csak 168 genus 364 teljes korú férfi tagja voltjelen személyesen, vagy képviselője által. 
Utóbbi alacsonyabb szám esetleg az 1809. évi diétához képest csökkenő részvételi 
érdeklődésnek tudható be, ti. azon főrendek, akik távollétükben nem is képviseltették magukat, 
értelemszerűen kimaradtak a diéta résztvevőinek jegyzékeiből. 

9. Az egyházi főrendek névsorainak forrásai: 1. "Dig." = Corpus Juris Hungarici - Magyar 
Törvénytár 1657-1740 évi törvényczikkek Bp. 1900 és 1740-1835. évi törvényczikkek Bp. 
1901. Valamennyi országgyűlés decretumai záradékában közli az éppen országbárói címet, 
érseki, püspöki stallumot élvező méltóságok névsorát.; 2. "Diar."- az országgyűlési naplók 
kéziratos vagy nyomtatott főrendi lajstromai - Lásd az előbbi, 8. jegyzetben felsorolt forrásokat.; 
3. "Sch." = A kalendáriumok mellékletét képező schematismusok 7. sz. jegyzetben felsorolt 
méltóságsorai. 

10. Az adatokat a "Dig.", "Diar" és "Sch." fent említett sorozataiból gyűjtöttük össze. 
11. Hanns Jaeger-Sunstenau adatait évek szerint közli Halmos Károly. Rangemelések a Habsburg 

Monarchiában. (A rendi kontinuitás statisztikai elemzési lehetőségei az újnemesek és a 
gazdasági elit példáján.) In. Rendi társadalom -polgári társadalom. Supplementum,1995. 
Vera (nem csak) a városban. Salgótarján, 1995.475-481. old. 

12. PálmányBéla: Nógrádi armalista családok küzdelmei nemesi kiváltságaik megőrzéséért. In: 
Rendi társadalom - Polgári társadalom 3. Társadalmi konfliktusok. Salgótarján, 1989. Szerk. 
Á. Varga László, 139-148. 

13. A Corpus Juris Hungarici - Magyar Törvénytár 1541-1848 közötti törvényeket közzétevő 
köteteiből készült saját anyaggyűjtésünk és statisztikai adatgyűjtésünk. 

14. Illéssy János-Pettkó Béla: Királyi Könyvek 1527-1867. Bp. 1895. 
15. Fallenbüchl Zoltán: Magyarország főméltóságai 1526-1848. Bp. 1988. 
16. A 7. sz. jegyzetben hivatkozott 1740. és 1768. évi kalendáriumok schematizmusai mellett 

GerhardtÉva: A vármegyei vezető tisztségviselők archontológiája 1790-1815 cimű kézirata. 
17. A 7. sz. jegyzetben hivatkozott 1790. és 1811. évi kalendáriumok schematizmusai. 
18. Vörös Károly alfejezete a tízkötetes Magyarország története 1790-1848 c. monográfiában 

488. old. megállapításai javítják, illetve részletesebben taglalják R. Kiss István klasszikus és 
eddig általánosan idézett vagyon-megoszlási adatait, aki szerint 3.000 Ft-on felüli éves 
jövedelme 3.122 nemesnek volt és összesen 27.166 nemest lehetett vagyoni viszonyai szerint 
(minimum 500 Ft. éves jövedelem után) saját költségén gyalogsági szolgálatra kötelezni. 
Táblázata szerint a 46 vármegye összesen csak 1.842 fő I. osztályú (3.000 Ft évi jövedelmű) 
lovast állított ki, ehhez jött a kiváltságos kerületek 360 hasonló osztályú lovasa. A megyék 
által kiállított II. osztályú (2-3.000 Ft évi jövedelmű) lovasok száma 173, a III. osztályúaké 
(1-2.000 Ft) 642 volt. R. Kiss István : Az. utolsó nemesi felkelés. Századik évfordulója emlékére. 
1-2. k. Bp. 1909-1911. 35., 42-43. 

19. Pálmány Béla: Nógrád vármegye nemességének átrétegződése (1542-1848). In: Századok: 
1985/1. 3-41. US. Nógrád vármegye nemességének rétegződése a 18. században. In: Vera 
(nem csak) a városban. Rendi társadalom - polgári társadalom. Supplementum 1995. Szerk.: 
Á. Varga László Salgótarján, 1995. 265-283. 

20. Erdmann Gyula : Zemplén megye társadalma a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet 
időszakában. In: A polgárosodás útján. Tanulmányok a magyar reformkorról. (Szerk.: Szabad 
György) Bp. 1990. 348-362. 

21. Ódor Imre: Baranya nemesi társadalma a francia háborúk korában In: Baranyai helytörténetírás 
1985-1986. Pécs, 1986. 134. 

22. Wellmann Imre: A köznemesség gazdálkodása a XVIIÍ. században In.: A Nógrád megyei 
Múzeumok Évkönyve VII. Salgótarján, 1981. i .m. 64. 

94 



23. Benda Gyula Egy Zala megyei köznemesi gazdaság és család a XVIII. század közepén 
(Parraghy László hagyatéka) In: Agrártörténeti Szemle 1984/1-2. sz. 

24. Wellmann Imre i.m. 6-72. old. 
25. Benda Gyula i.m. vö. 23. jegyzetet. 
26. Dominkovits Péter: Hivatalviselő nemesek, hivatali pályák Győr vármegye tisztikarában 

1816-1848. In: Levéltári Szemle 1991/1. sz. Uő.-. Egy Sopron megyei "kistisztviselő" a XVIII. 
század első feléből. In: Comitatus 1994 március 74-78. old., Uő.: Egy Vas megyei 
tisztségviselő a XIX. század első feléből. In: Vasi Szemle XLVII. 1993./l. 81-90. old., Glósz 
József: Tolna megye középbirtokos nemességének anyagi viszonyai a 19. század első felében. 
A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve XVI. Szekszárd, 1991. Hudi József: Veszprém 
vármegyei politikai elitje a XVIII-XIX. században (1711-1918). In: Az átmenet, avagy 
Veszprém megye a rendszerváltás időszakában. Tanulmányok. (Szerk.: Oláh Miklós) 
Veszprém, 1995. 25-61. Odor Imre: A megyei elit a 18. századi Baranyában. In: Rendi 
Társadalom - polgári társadalom. Vera (nem csak) a városban. Supplementum, 1995. (szerk.: 
Á. Varga László) 253-264. 

27. Maksay Ferenc: "A sok nemes országa" In: Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 
- Mályusz Elemér Emlékkönyv. Szerk.: H. Balázs Éva - Fügedi Erik -Maksay Ferenc Bp. 
1984.290-291.; Ódor Imre: Kurialista nemesek és településeik a késő feudalizmus-kori nemesi 
összeírásokban. In: Rendi társadalom - polgári társadalom 2. Kutatás - módszertan. Gyula, 
1987. (Szerk.: Erdmann Gyula) Gyula, 1989. 33-35. 

28. József Antall - Géza Buzinkay: Coats of Arms of Hungárián Physicians Budapest, 1982. 5.; 
Vajay Szabolcs: A társadalmi átalakulás lélektani lecsapódása a Királyi Könyvekben. 
In:Magyarország társadalma a török kiűzésének idején. Szécsény, 1983. április 6-8. 
Discussiones Neogradienses 1. (Szerk.: Szvircsek Ferenc) Salgótarján, 1984. 40-42. 

29. Szabó István: Nemesség és parasztság Werbőczy után. In: Úr és paraszt a magyar élet 
egységében (szerk. Eckhart Sándor) Bp. 1941 és uő. A jobbágy megnemesítése Turul, 1941. 
11-21.; Varga János im. 

30. A Borosy András ill. részben Kisfaludy Katalin által összeállított Pest-Pilis-Solt vármegye 
közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1638-1711 és Új sorozat 1711-1738 Bp. 1984-1994 
című forráskiadványok alapján végzett összesítésünk. 

31. Vajay Szabolcs i.m. 44., 48. és 52. old. Rácz István i.m. 54-55. és 79-80.; Áldásy Antal -
Czobor Alfréd: A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának címereslevelei 5. k. 1717-1770. 
Bp. 1939. 6. k. 1771-1800. Bp. 1940. 7. k. 1801-1825. Bp. 1941. 

32. Corpus Juris Hungarici - Magyar Törvénytár 1740-1835. évi törvénycikkek Bp. 1901. 145-
154. 159-161. 

33. Pálmány Béla: Nógrádi armalista családok küzdelmei i. m. 143-145. old. 
34. Perjés Géza munkacsoportja történeti statisztikai elemzése az 1728. évi országos összeírás 

megmaradt 11 megyei példányai alapján. Letét a Központi Statisztikai Hivatal Levéltárában, 
a szerző engedélyével hasznosítható adatok. 

35. Szakállas Sándor Szabolcs megye nemességének tagolódása és birtokviszonyai a XVII. század 
végén és a XVIII. század első harmadában. Kézirat. - A szerző szíves jóvoltából közölt 
adatok. 

36. Illéssy János: Az 1754-55. évi országos összeírás Bp. 1902. 148-149. és Benda Gyula: 
Statisztikai adatok a magyar mezőgazdaság történetéhez 1767-1867. (Számok és történelem 
1.) Bp. 1973. 65-66. old. idézi és elemzi i.m. 62-64. old. 

37. Heves m. Lt. IV-7/c/4 Öi. 695. és 706. Armalisták taksa-összeírásai 1791/2, 1803/4. Saját 
összesítésünk. 

95 



38. Acsády Ignác: Magyarország népessége a Pragmatica Sanctio korában (1720-1721). KSH 
Bp. 1896.; Ódor Imrei Kurialista nemesek és településeik a késő-feudalizmuskori nemesi 
összeírásokban.: In: Rendi társadalom - polgáriitársadalom 2. Kutatás - módszertan Gyula, 
1987. (Szerk.: Erdmann Gyula) Gyula, 1989. 34-35. 

39. Pálmány Béla: A cserháti Szentiván nemesi községének szabályrendeletei (1734-1817) In: 
A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XVIII. 1993.123-129.; Benda Gyula: Egy Zala 
megyei köznemesi gazdaság és család a XVIII. század közepén (Parraghy László hagyatéka) 
In: Agrártörténeti Szemle 1984 /1-2. sz. 
Dominkovits Péter: A köznemesi gazdálkodásból fakadó ellentétek Győr vármegye nemesi 
községeiben 1800 és 1848 között. In: Rendi társadalom - polgári társadalom 3. Társadalmi 
konfliktusok. (Szerk.: Á. Varga László) Salgótarján, 1991. 163-168. és Hudi József: 
Hatalomgyakorlás a nemesi községekben a 18-19. században uo. 215-219. 

96 



Gerhardt Éva 

Magyarország katonai szerepe az európai nagyhatalmi politikában a 
Franciaország elleni háborúk idején 

Magyarország helyzete és szerepe a francia forradalmi háborúk és a napóleoni 
háborúk alatt merőben más képet mutat az európai nagyhatalmak diplomáciai 
színpadán, mint a Habsburg Birodalom és Magyarország kapcsolatában, - és 
teljesen más képet kapunk Magyarországról a magyar nemzeti történelem 
elemzésének szemszögéből. E különböző aspektusok vázlatos áttekintése 
megköveteli, hogy egy hosszabb időperiódus fő tendenciáinak eredményeiként 
értékeljük a francia forradalom eseményeinek hatását a különböző szinteken. 
A nemzetközi nagyhatalmi diplomácia világában, - mint később vázolom, -
Magyarország, mint független Magyar Királyság, meg sem jelenik az 1711-től az 
1815-ig terjedő időszakban. Bár független állam, mégis a Habsburg Birodalom 
részeként tartják nyilván, s fel-feltörő függetlenedési törekvéseit kizárólag, 
diplomáciai cselfogásként gátlástalanul kihasználják a szomszéd nagyhatalmak a 
Habsburg Birodalom nagyhatalmi törekvéseinek lefékezésére, - mint pl. II. Frigyes 
Vilmos kapcsolata az egyre elégedetlenebb nemességgel II. József uralkodásának 
végén éppúgy, mint Napóleon "A magyarokhoz" szóló kiáltványával. 

A Habsburg Birodalom és Magyarország kapcsolatának, alárendelt 
szerepének kialakulásához, pedig az alapköveket az 171 l-es szatmári 
kompromisszumos békében megfogalmazott alku fektette le, - a nemesi 
kiváltságok fejében a nemesség.lemondott a katonai, pénzügyi és politikai 
irányításról, amelyet követett az 1715-ös országgyűlésen az állandó hadsereg 
megszavazása osztrák vezetés alatt, ezzel lemondva a nemzeti hadseregről. - Majd 
a zárókő, a Pragmatica Sanctió volt, azzal az ellentmondással, hogy míg egyfelől 
kimondta, hogy Magyarországot csakis saját törvényei és szokásai szerint kell 
kormányozni, addig azt is kimondta, hogy a Habsburg-ház és köztük 
Magyarország osztatlanul és elválaszthatatlanul összetartozik, - valamint 
biztosította a Habsurg-ház örökösödési jogát* végérvényesen a magyar trónra 
leányágon is. - Ezek a jogi döntések alapozták meg a XVIII. században 
Magyarország ellentmondásos gazdasági és társadalmi fejlődését, és határozták 
meg a sorsát a Habsburg Birodalomban 1790-1815-ig terjedő szakaszban. -
Ugyanakkor a magyar országgyűléseket és a kor magyar eseményeit, gazdaságát, 
társadalmát és kulturális életét tanulmányozva, egy sokkal színesebb, 
ellentmondásokkal telítettebb, fejlődésre szomjazó, kiútkereső világot találunk. 

* Csak I. Lipót ágán (a szerkesztő). 
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A Habsburg Birodalom keretein belül viszont a Franciaország elleni háborúk 
részeseként, e kor számos törekvése közül, mégis a korabeli országgyűléseken 
meghozott hadisegély és újonc megajánlással, valamint a nemesi felkelésekkel 
kapcsolatos törvények váltak kulcsfontosságúvá. 

A XVIII. század elejétől a napóleoni háborúk végéig Európa politikai 
hatalmi térképe részleteiben fokozatosan átrajzolódott, miközben a vezető 
nagyhatalmak mindvégig törekedtek laza, sűrűn cserélt szövetségesi 
kapcsolataikban mégis megőrizni egyfajta igen kényes hatalmi, politikai 
erőegyensúlyt. Minden kisebb-nagyobb konfliktus, örökösödés, vagy egy-egy 
állam átmeneti megerősödése, háború kirobbanásához vezetett, - ugyanakkor 
viszont, ha valamelyik háborúzó fél túlságosan megerősödött, ez rögtön a 
szövetségek felbomlását és az azonnali békekötést eredményezte. 

Európa diplomáciai politikai nagyhatalmi térképe 

Nyugat-Európában a XVIII. századra Spanyolország és Németalföld 
háttérbe szorult. A hagyományos angol-francia nagyhatalmi ellentét kiteljesedett 
a gyarmatokért folytatott küzdelmekben. A klasszikus angol diplomácia 
külpolitikai eredménye, hogy míg Franciaországot lekötötték az európai 
kontinensen való terjeszkedési nagyhatalmi törekvései, addig Anglia 
következetesen növelte Franciaország rovására tengeri hatalmát és fokozatosan 
terjeszkedett gyarmati területszerzéssel. - így gyarmatbirodalmára támaszkodva 
és belső gazdasági erejénél fogva, amelyet az ipari forradalom talaján 
megteremtődött virágzó árutermelő, piaci kapitalizmus tett lehetővé, az európai 
hatalmi harcokban a mérleg nyelvének a szerepét töltötte be, - elsősorban 
pénzügyileg segítve azt a szövetségesi csoportosulást, amelyik a másikkal 
szemben gyengébbnek látszott. 
Franciaország a kontinentális területi nagyságát és helyzetét kihasználva, 
gazdasági és katonai erejével törekedett a legerősebb európai állammá válva, 
egy sor háborúban a kontinentális hegemóniára, melynek nyomasztó túlsúlya 
ellen, azonban a szomszédos országok részéről Anglia támogatását élvezve újabb 
és újabb háborús szövetségek fékezték terjeszkedését. S így a XVIII. század 
folyamán veszítve az erejéből, a XVIII. század második felére a halványuló 
francia-osztrák ellentétek helyébe, Mária Antoinette és XVI. Lajos házasságával 
megpecsételt szövetség alakult ki a Habsburg Birodalommal. Franciaország 
átmenetileg ismételten csak a napóleoni korszakban nyerte vissza hódító katonai 
ütőképességét és gazdasági erejét, melyet a francia győzelmek egész sora és az 
ellene létrehozott hét koalíció többszöri veresége is fémjelzett. 
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A XVIII. században és a XIX. század első felében, míg globálisan Anglia 
világkereskedelme révén vált uralkodóvá, addig Európában, Közép- és Kelet-
Európa lesz az a terület, amelyben a nagyhatalmi politika szempontjából a 
változások végbementek. 

A Habsburg Birodalomnak azonban, mint igen heterogén államalakulatnak, 
eltérő fejlettségű területeivel, nagyszámú különböző nemzetiségű és kultúrájú 
népeivel, mégis többé-kevésbé sikerül megőriznie vezető nagyhatalmi pozícióját 
Európa közepén, minden ellentmondásával és tehertételével együtt. - Igaz ezt 
elsősorban földrajzi helyzetének és a többi nagyhatalom egymás közötti 
rivalizálásának köszönhette, - és főleg Anglia pártfogásának, mely inkább látott 
szívesen Európa közepén egy másodrangú nagyhatalmat, az első vonalba tartozó 
besorolással, mint sok kis államot, vagy egy új, felemelkedő, nagy katonai 
potenciállal rendelkező nagyhatalom térhódítását. A Habsburgok számára a 
Német-Római Császárság a korszak folyamán fokozatosan csupán puszta címmé 
zsugorodott, minden valós hatalmi, politikai erő nélkül. így nem véletlen, hogy 
éppen a Habsburgok által kezdetben felemelkedésében támogatott Poroszország 
lesz éppen az az állam, amely terjeszkedési főirányaiban szükségszerűen a 
Habsburg Birodalomba ütközött, s gazdasági és főleg katonai erejénél fogva a 
legveszélyesebb ellenfelévé vált. 

Poroszország felemelkedését két tényező segítette, - az egyik a külső 
körülmények: Svédország meggyengülése, a Német-Római Birodalom 
megosztottsága és Lengyelország a maga belső válságával, amely szinte önként 
kínálta fel a terjeszkedési lehetőséget a felemelkedő új hatalmaknak. - A másik, 
Poroszország uralkodóinak az a helyes felismerése, hogy a nagyhatalommá 
váláshoz, elsősorban a belső feltételeket kell megteremteniük. - Ez pedig a kor 
követelményei szerint erős hadsereget jelentett, s ennek felszerelésére és 
fenntartására modern nagy tömegtermelésű manufaktúra iparra és 
mintagazdaságokra, s mindenekelőtt pénzre volt szükség, amelyet adókból és 
egyéb állami bevételekből kellett előteremteni, s mindezek kölcsönhatásban 
történő működtetéséhez, az állam számára minél jövedelmezőbbé és 
ellenőrizhetőbbé tétele érdekében pedig egy jólszervezett, hatékony állami 
bürokratikus apparátus kiépítésére. - S az eredmények már megmutatkoztak az 
osztrák örökösödési háborúban Szilézia elfoglalásával éppúgy, mint a hétéves 
háborúban, ahol a hadvezetésben a pénzügyi teherbírás tekintetében és a katonai 
haditengerészeti szakértelem dolgában Poroszország felküzdötte magát Anglia 
után a második helyre, igaz kölcsönök segítségével. 

A korszak másik felemelkedő új nagyhatalma, Nagy Péter reformjai révén 
Oroszország volt, amely már mint ütőképes nagyhatalom, a XVIII. század végén, 
s a XIX. század első felében részt követelt a maga számára az európai nagyhatalmi 
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erőegyensúlyi politika újraelosztásánál a vezető államok között. Mivel 
Oroszország keleti és déli hódításai lényegében nem ütköztek az európai 
nagyhatalmak érdekeivel, így megerősödve a XVIII. század közepétől sikeresen 
kapcsolódott be az európai hadszíntéren a nagy európai és a kisebb regionális 
konfliktusok katonai rendezésébe is. Kihasználta Törökország hanyatlását, ezzel 
megteremtve beavatkozását a Balkánon, - s a gyenge Lengyelországot, ő is szabad 
prédának tekintette területhódító útjában, részben betartva az európai 
játékszabályokat Lengyelország teljes felosztásáig, s ezzel szilárdan megvetette 
a lábát a Közép-Kelet-Európa érdekszférjában is. - így egyszerre vált óhajtott 
szövetségessé és veszélyes ellenféllé, főleg Poroszország és a Habsburgok 
számára. 

A hadseregek fenntartásának és a háborúk finanszírozásának gazdasági 
alapjai 

A XVIII. század folyamán, a XIX. század fordulójára Európában a népesség 
és a mezőgazdasági termelés folyamatos növekedése, a kibontakozó tőkés 
termelés, a merkantilista gazdaságpolitikán nyugvó külkereskedelem, a polgári 
társadalom kialakulása, lehetővé tette az abszolutista monarchiák számára a 
nagyobb katonai egységek felállítását és élelmezését, azaz az állandó hadsereg 
létrehozását. A katonai hatalom állami monopolizásása és bürokratizálódása, a 
nemzetépítés történetével kölcsönhatású folyamatában, létrehozta az állandó 
hadsereg infrastruktúráját és a szükséges hivatalnoki apparátust. - A szorosan 
vett katonai fejlesztésnél sokkal fontosabb volt azonban a pénzgazdálkodás a 
földrajzi helyzet, mint két kiemelt tényező a nagyhatalmi politika diplomáciai 
asztalánál. 

A XVIII. századi monarchiák felemelkedése tehát szükségessé tette a 
kormányok számára a jelentős és stabil állami bevételeket gyarapító és termelő 
gazdasági bázis kiépítését, a pénzforgalmat növelő piaci árutermelést, a 
védővámokkal segített ipari termelést és kereskedelmet, valamint olyan pénzügyi 
intézmények létrehozását, amelyek képesek előteremteni és kezelni ezeket a 
pénzalapokat, amelyek egyben a háborúk finanszírozásának előfeltételét 
jelentették. Ha a XVIII. századi és különösen a napóleoni háborúk során végig 
tekintünk, láthatjuk, hogy ezek a háborúk igen jelentős harci állóképességet 
igénylő küzdelmek voltak, s a győzelem mindig azé a szövetséges koalícióé volt, 
amely jobban fenn tudta tartani pénzügyi hitelképességét és újabb hiteleket tudott 
szerezni, - ugyanis az a hadviselő fél, akinek forrásai kimerültek, egy hatalmasabb 
szövetségeshez fordult segítségért, hogy folytathassa az adott háborút. A pénzügyi 
forrásokat részben saját állami bevételeik növelése útján (megemelt adók, vámok) 
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teremtették elő, részben pedig a nyugat-európai államok létrehoztak egy 
viszonylag jól működő banki és hitelrendszert hosszúlejáratú kölcsönök 
formájában háborúik finanszírozása érdekében. 

Az állandó hadseregek és hadiflották költségei a XVIII. század folyamán 
és különösen a napóleoni háborúk alatt igen jelentősen megnövekedtek s csak az 
az ország, amely fejlett bank, illetve nemzeti és nemzetközi hitelrendszert tudott 
kiépíteni, volt képes megelőzni a pénzügyileg fejletlenebb ellenfeleit. Békeidőben 
a hadsereg fenntartása átlag a nemzeti összjövedelem 20-40 %-át tette ki, az 
adott ország fejlettségétől függően, - ez háború esetén a nemzeti összjövedelem 
90 %-ára emelkedett, vagy ezt is túlhaladta. 

A XVIII. század végi s a századforduló háborúi azt bizonyítják, hogy 
kialakult egy reálpolitikán alapuló több pólusú nagyhatalmi rendszer, melynek 
szereplői változhatnak ugyan, de lényege mégis egy nagyhatalmi politikai és 
diplomáciai erőegyensúly fenntartása, melynek élére 1815-ig, s ezt követően is 
még tovább, öt vezető állam, Franciaország, Anglia, Oroszország, a Habsburg 
Birodalom és Poroszország került. Globális gyarmatosítás szintjén Anglia 
dominanciájával szemben Franciaország alulmaradt a gyarmatszerzési 
vetélkedésben. - Ugyanakkor Franciaország Napóleon alatt közel állt ahhoz, hogy 
Európa első számú meghatározó hegemón abszolút vezető nagyhatalma legyen, 
melyet csak a többi vezető ország egyesült erővel, többször újjászervezett koalíciói 
voltak képesek megtömi. - S mivel a diplomáciai viszonyok mellett jelentős 
szerepe volt a vezető államok földrajzi helyzetének is, így részben ez magyarázza, 
hogy Európa két szélső pólusán Anglia és Oroszország miért vált a kontinens 
belső egyensúlyának őrzőjévé 1815-re a szent szövetség megalapításával, s miért 
nőtt meg e két peremhatalom jelentősége, - részben pedig az, hogy mindketten 
Európán kívül terjeszkedtek, miközben nyugodtan beavatkozhattak Nyugat-, 
Közép-, és Kelet-Európa küzdelmeibe, mivel földrajzilag védve voltak tőlük. -
A kontinens belsejében szintén egy három pólusú egyensúly alakult ki 
Franciaország, a Habsburg Birodalom és Poroszország között, amely szintén jelzi, 
hogy a nagyhatalmi politika súlypontja Közép-Kelet-Európába tolódott át, ugyanis 
az itt lezajló háborús konfliktusok és Lengyelország felosztása egy újabb 
regionális, igen törékeny egyensúlyi helyzeten alapuló három pólusú alrendszert 
épített ki Oroszország, Poroszország és a Habsburg Birodalom között, amely itt 
rajzolta át legmarkánsabban Európa térképét. 

A Habsburg Birodalom, mint közép-európai nagyhatalom helyzete 

A Habsburg Birodalom földrajzilag magába foglalta Ausztriát, 
Csehországot, Szilézia alsó részét, Morvaországot, a Magyar Királyságot, az itáliai 
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kis hercegségek mellett Milánót, Nápolyt és Szicíliát, valamint Belgiumot. A 
Habsburg Birodalom politikai súlypontja tehát Magyarországon kívül 
helyezkedett el. A Birodalom nagyon eltérő fejlettségű részei nem illettek össze, 
sok nemzetiségével, területi széttagoltsága folytán pedig szinte minden európai 
konfliktusban érdekeltté vált, és háborúzó félként részt is vett. A XVIII. század 
új szellemi irányzatait követve, Európa többi országának uralkodói hódító 
háborúik illetve diplomáciai tevékenységük révén saját államaik területi 
egységesítésére, és jól védhető határok kialakítására törekedtek, előfutáraiként a 
nemzetállamiság keretinek megteremtésében. - Ugyanakkor a török kiűzése után 
megerősödve, a XVIII. századi osztrák uralkodók Közép-Kelet-Európában 
görcsösen ragaszkodtak a birodalmi testtől szétszórtan fekvő birtokaik 
megtartásához, miközben racionálisan fel kellett volna ismerniük, hogy a 
különálló, távolfekvő Belgium és a sok szétszórt itáliai birtok, a kisebb-nagyobb 
önállóságra törekvő hercegségek, a Habsburg Birodalomnak alárendelve, szinte 
csak súlyos politikai és hadigazdasági tehertételt jelentettek a birodalom központi 
irányítása számára. A Habsburg-házat nyelvi, etnikai érdekközössége sajátos 
felsőbbrendű gőggel - különösen a XVIII. század végén - illuzórikusán a Német-
Római Császári címhez kötötte, - ez határozta meg nagyhatalmi politikájában és 
diplomáciai törekvéseiben, cselekvési és stratégiai látásmódjában egyaránt, 
miközben 1815-ig a Habsburg Birodalom súlypontja a területi nagyság, a lakosság 
számarányának alakulása, gazdasági bázis szempontjából fokozatosan 
Magyarország felé, azaz a Német-Rómái-Birodalmon és a Habsburg örökös 
tartományokon kívül fekvő területekre helyeződött át. 

E kívül fekvő országok és területek tragédiája részben abban rejlett, hogy 
bár potenciálisan rendelkeztek gazdasági erővel, mégis az összbirodalmi politikai 
és gazdasági érdekeknek alárendelve, gazdasági és társadalmi elmaradottságukat 
kihasználva, fejlődésüket gátolták. Részben pedig etnikai hovatartozásuk révén, 
valamint politikai koncepciójába. 

Ráadásul a Habsburg-ház uralkodói egyfajta ellenséges félelemmel 
tekintettek birodalmuk keleti felének soknemzetiségű területeire, ugyanis újra és 
újra számolniuk kellett az itt élő népek fel-feltörő nemzeti érdekeikért folytatott 
mozgalmaival, - s ezzel is magyarázhatók, hogy tudatosan gazdaságilag 
kihasználták és politikailag alárendelt határmenti gyarmatbirtokként kezelték 
Magyarországot, Erdélyt, Horvátországot, Szlavóniát és a határőrvidékeket. 
Társadalmát és uralkodó elitjét pedig saját központi nagyhatalmi érdekeinek 
megvalósításához egyrészt megosztották, másrészt behódoltatták. 

A Habsburg uralkodók összbirodalmi szempontok szerinti kormányzása a 
külügyek területén mutatkozik meg á legjobban, ugyanis ezt egységesen intézték, 
s ennek alárendelt része volt a hadügy is. - A Habsburg Birodalom első komoly 
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veszteségét a XVIII. század folyamán, még az osztrák örökösödési háborúban 
szenvedte el, Szilézia elvesztésével, mely akkori birodalma legfejlettebb területe 
volt, - később a hétéves háborúban sem tudta visszaszerezni, sőt katonai kiadásai 
révén a kölcsönök felvétele ellenére is államcsőd fenyegette a háború lezárásakor. 
Ausztriát csak Lengyelország 1772-es felosztása juttatta új területekhez, Galíciával 
és a később megszerzett Bukovinával együtt, amellyel kárpótolni igyekezett 
magát. Gazdasági téren azonban ezek fejletlen és elmaradott területek voltak. 

II. József rövid uralkodásának külpolitikai nagyhatalmi törekvéseidben a 
gyors belső birodalmi reformintézkedései nyomán keletkező elégedetlenségek 
elől menekülve, az Oroszországgal kötött szövetség keretén belül, 
belehajszolódott a törökök elleni háborúba. - Magyarországot ez a háború igen 
súlyosan érintette, mivel a várt katonai sikerek elmaradtak, s gazdaságilag a háború 
terhei szinte teljes egészében mind adók, mind újoncok állításában az országra 
nehezedtek. 

II. József halálakor a francia forradalmi háborúk küszöbén Belgium 
gyakorlatilag elszakadt, a forrongó magyar nemesség egyre szélesebb rétegei 
pedig szintén elszakadásra készültek. 

Magyarország politikai helyzete a Habsburg Birodalmon belül 

A Magyar Királyság a Habsburg Birodalmon belül igen ellentmondásos 
helyzetben volt. Egyfelől külső segítség nélkül már elég gyenge volt ahhoz, hogy 
elszakadjon, - ezt példázta a Rákóczi-szabadságharc, utána pedig legfeljebb 1740-
ben lett volna az osztrák örökösödési háborúban valósnak tűnő lehetősége erre, 
de akkor még működött az uralkodó és a rendek közötti belső politikai 
kompromisszumos egyensúly, - így az 174l-es országgyűlésen a rendek saját 
kiváltságaik ismételt megerősítése mellett biztosították Mária Teréziát hűségükről 
és hajlandónak mutatkoztak általános nemesi felkeléssel, adó és újonc 
megajánlással támogatni a Habsburg Birodalom központi hatalmi érdekeit. -
Egyébként, éppen ennek a nemesi felkelésnek a dicső példája lesz az az érzelmekre 
ható fegyver a Habsburg uralkodó kezében a rendekkel szemben, melyet aztán a 
Franciaország elleni háborúk során minden országgyűlésen hangzatos 
szófordulatok keretében maximálisan ki is használtak az egyre nagyobb hadiadók 
és újonc megajánlások kierőszakolása érdekében. - A rendek bár kezdetben 
vonakodva, majd némi módosítások után engedelmeskedve mindig eleget tettek 
a királyi kérelmeknek. 

Másfelől látni kell azt is, hogy a Magyar Királyság sikeresen szállt szembe 
a XVIII. század és a XIX. század első felében Bécs összbirodalmi beolvasztó 
törekvéseivel, melyet formailag a magyar alkotmányos jogrendszer, gyakorlatilag 
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az országgyűlés tett lehetővé, amely szinte minden alkalommal megerősíttette 
az uralkodóval a rendi kiváltságokat, a nemesi adómentességet és Magyarország 
különállását a Habsburg tartományoktól. (1791:lO.tc.) - Az abszolutisztikusán 
uralkodó Habsburgok pedig igen csak sértve érezhették magukat jogaik 
korlátozása miatt, mivel e politikai konstrukció rákényszerítette őket arra, hogy 
csak a rendek egyetértésével alkothattak törvényt, s az országgyűlésé volt az adó 
és újonc megszavazás joga, - és még e rendi országgyűléseknek az a sajátossága 
is meg volt, hogy a törvények végrehajtása során keletkezett problémákkal 
visszásságokkal is foglalkozhattak, sőt bizonyos vonatkozásban igazgatási és 
jogorvoslati, jogszolgáltató tevékenységet is folytathattak. 

így tehát nem véletlen, hogy Bécs egyetlen politikai eszköze 
Magyarországgal szemben a Birodalmon belül a politikai és gazdasági háttérbe 
szorítás maradt, ennek érdekében a magyar hivatalokat a bécsi központi 
kormányszerveknek alárendelten mint végrehajtó hatalom működtette, és a kettős 
vámhatárral gazdaságilag is függővé tette, s ezzel az örökös tartományok számára 
biztosította az országot, mint élelmiszer és nyersanyag bázist, - az egyéb 
kereskedelmi és vámintézkedéseivel pedig a Magyar Királyságot teljesen 
elszigetelte a külföldi államoktól. A magyar rendek pedig minden országgyűlésen 
sérelmezték e kereskedelmi és gazdasági megkülönböztetést, mint minden bajunk 
fő forrását, - azonban kevés eredménnyel. 

Magyarország gazdasági, társadalmi viszonyai, belsó' fejló'dése 

A Magyar Királyság társadalmi és politikai fejlődése, gazdasági és hadászati 
ereje szorosan összefüggött a Habsburg Birodalom európai politikai helyzetével. 
Számos külföldi foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy hogyan lehetséges az, hogy 
a XVIII. század végére az egyre hanyatló Habsburg Birodalom, amely a 
nagyhatalmi konfliktusok szintjén katasztrófákat élt át, de belső 
reformkísérleteivel nagy nehézségek árán, mégis képes volt újabb erőforrásokat 
feltárni és mozgósítani, - és hogyan volt képes 1792-től 1815-ig Franciaország 
ellen folytatott háborúkban olyan rendkívül szívós ellenállást tanúsítani vereségei 
ellenére, sőt időközönként katonai eredményeket is felmutatni. Éppen ezekre a 
kérdésekre úgy gondolom Magyarország társadalmi, gazdasági súlyának egyre 
növekvő alakulása, a nemzetté válás fejlődésének, folyamatának áttekintése révén 
is részben választ kaphatunk. Részben pedig Magyarországnak a hadikiadásokban 
és katonai terhekben vállalt egyre növekvő súlya ad választ e fenti kérdéskörre. 
Éppen ezért a magyar országgyűléseken hozott törvények jelentősége is csak 
ebben az összefüggésben válnak érdekessé és fontossá összbirodalmi szinten, és 
összevetve a magyar nemzeti territoriális szemlélettel, mely a szélesebb nemesi 
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rétegek számára lehetetlenné tette a nemzetközi összefüggések meglátását. 
E nemzeti fejlődési ív kezdete a XVIII. századra vezethető vissza, melynek 

eredményeként Magyarország a XVIII. század második felében indult el azon az 
úton, amely ideológiai, gazdasági és társadalmi téren egyaránt a polgári 
nemzettéválást segítette elő. Mária Terézia uralkodásának végefelé, a felvilágosult 
abszolutizmus 1760 utáni politikája, amely csak a dinasztia érdekeit szolgálta, 
egyre inkább kiélezte a rendi önkormányzatát féltő magyar nemesi uralkodó 
osztály és az uralkodóház között az ellentéteket. Ennek részben Magyarország 
gazdasági elmaradottsága, gazdasági függősége, részben a feudális rendszer egyre 
erősödő válsága volt az oka. A középnemesség és a főnemesség egy része kezdett 
szembefordulni az elnémetesítő politikát folytató Habsburg uralommal. Az 
árutermelő középnemesség főleg a nemesi birtok fejlődését visszavető osztrák 
vámpolitikában látta a fejlődés gátját, - harcolt az értékesítés lehetőségeink korlátai 
ellen és a gazdasági fejlődésért. Hajlandó volt bizonyos reformokra, sőt még a 
nép helyzetének javítására is, de csak a fennálló társadalmi viszonyok keretein 
belül, melyhez az alapot az udvar közvetítésén keresztül eljutott francia 
felvilágosodás eszméi adták. 

Magyarország társadalmi tagolódása európai összehasonlításban is 
speciális, ugyanis Lengyelországot kivéve nálunk volt a legmagasabb a nemesség 
számaránya az összlakossághoz viszonyítva, - hozzávetőleg az egész korszakon 
keresztül kb. 4-4,6 % körül mozgott. 

A nemesség mint társadalmi osztály szélsőségesen különböző politikai, 
gazdasági érdekeltségű, vagyoni tagozódású és szellemi színvonalú rétegekre 
oszlott. Ebből adódóan a politikai hatalmat, a gazdasági élet irányítását és a 
közigazgatási funkciókat egy viszonylag szűk körű réteg tartotta a kezében, s 
meghatározta az országgyűlések menetét, gazdasági és politikai vitáit, a 
jogalkotást a megyei politikai közélet bázisára alapozva. 

Ha végig tekintünk e periódus országgyűlésein, a jelentősebb törvényeken, 
a diétái vitákon s az általuk képviselt nézeteken, a különféle politikai irányzatokon, 
a permanensen visszatérő gazdasági, és a magyar nyelv ügyéért folytatott 
harcokon, rendkívül ellentmondásos kép alakul ki bennünk. Szembeötlő az a 
sokszínűség, és érzékeny reagálás, mely a magyar politikai közéletet jellemezte, 
mind a nemzetközi, mind a magyarországi események tekintetében. A politikai 
közéletben ekkor egyaránt megtalálható volt a szélsőséges konzervatív aulikus 
szellem, a felvilágosult nemesi reformizmus, a patrióta alkotmányos rendi 
monarchia politikai eszméi, és a modem nemzeti polgári liberális reformeszmék, 
amelyek 1790-től együtt, egymással keveredve jutottak felszínre. S hogy a 
nemesség melyik eszmei és politikai irányzatot követte hansúlyosabban egy-egy 
országgyűlésen, azt elsősorban saját gazdasági, politikai érdeki, rendi 
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kiváltságainak veszélyeztetettségi érzete, a francia háborúk Magyarországra 
nehezedő hadisegély terhei, valamint a Habsburg-házhoz való szorosan alárendelt 
érdekei és a politikai viszonyok változásai határozták meg. - Ugyanis e korszakban 
Magyarország sorsát a Habsburg Birodalom nyugati és déli területein húzódó 
Franciaország elleni háborúk határozták meg, miként Európa történelmi 
súlypontját, s erővonalait is e háborúk harcai alakították át. A magyar társadalomra 
befolyással csak a háború Magyarország határaihoz való közeledése, illetve 
határmenti betörésével volt, mely a franciák iránti kezdeti rokonszenvet Napóleon 
alatt átformálta a Habsburg-házzal való politikai rendi érdekközösséggé. A 
Habsburg Birodalom szempontjából nézve Ferenc uralkodása alatt Magyarország 
különös hangsúllyal a hadisegélyei és katonaállításai révén a birodalom biztos 
háttér bázisát jelentette. 

Az 1790-es évek és az 1800-as évek elejének társadalmi, politikai és 
gazdasági életét a francia forradalmi események alakulása, illetve ennek hazánkra 
kifejtett hatása és II. Lipót halála után a ferenci reakció határozta meg. 

A művelt nemesség jobbik része a francia forradalom lelkes híve volt, 
mindaddig amíg a forradalom el nem jutott a terrorig. - Ezután fokozatosan 
szembefordultak vele, különösen mikor láthatóvá vált területi hódító jellege is. 
A nemesség széles rétegei pedig rettegtek mindenfajta népi tömegmegmozdulástól, 
mely rendi kiváltságaikat fenyegette. így nem véletlen, hogy a nemesség végül 
is lelkesen támogatta majd a Habsburg Birodalom háborús részvételét a franciák 
elleni háborúkban, sőt rendi kiváltságainak egyik hivatkozási jogalapján, - mely 
szerint a magyar nemes azért nem adózik, mert vérével szolgálja a hazát, - ennek 
értelmében négyszer is összehívják a nemesi felkelést. 

Az eddig vázoltak alapján látható, hogy a magyar nemesi insurrekció és 
adómentesség ősi előjoga, az országgyűlés adó és újonc megajánlási joga jelentette 
a Habsburg uralkodók központosító törekvéseivel szemben az egyik legfontosabb 
eszközt, ha nem az egyetlent, a nemesség kezében a Magyar Királyság 
önállóságának és függetlenségének kihangsúlyozása szempontjából. - Tehát a 
nemesség politikai céljainak legfontosabb központi kérdése volt a Franciaország 
elleni háborúk alatt, a nemesi rendi kiváltságok megőrzése, a magyar törvények 
alapján történő kormányzás betartatása, a rendi sérelmek orvoslása és a nemesi 
felkelés intézményének fenntartása, - ezért érdemes kiemelt figyelmet fordítanunk 
a hadügy kérdésére az országgyűléseken. 

A hadügy fejló'dése és a magyar országgyűléseken hozott hadi törvények 

A Rákóczi-szabadságharc utáni időkben a Habsburg Birodalomban is 
felmerült a hadsereg korszerűsítésének az igénye, - mint láttuk a többi 
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nagyhatalom esetében is e korszakban, - azzal a párhuzamos törekvéssel együtt, 
hogy a birodalom minden egyes tartománya és országa felett egy központosított, 
nemzetek feletti birodalmi állandó hadsereg lássa el a birodalom határainak a 
védelmét, és egyben a birodalmon belül is tartsa fenn a Habsburg-uralkodóház 
uralmát. 

Magyarország szempontjából mind a gazdaság, mind a társadalmi 
változások és a politikai, hatalmi struktúrák alakulásának talán legpregnánsabb 
kifejezését a magyar országgyűléseken megszületett hadügyi törvények jelentik. 
A nemzeti érdekek és a nemesség rendi szempontjainak sajátos kapcsolatát, a 
nemesi felkelő sereg megtartásáért folytatott küzdelem, illetve az összbirodalmi 
állandó hadsereg létrehozásában és fenntartásában való aktív részvétel kettőssége 
jellemezte. 

Az 1715:8.tc. kimondta ugyan a nemesi inszurrekciót, de beismerte, hogy 
ez a harcászati forma már nem képes önmagában a haza védelmére. Éppen ezért 
felállíttatta az állandó hadsereget, s ennek fenntartására hadiadót szavaztatott 
meg, országgyűlésenként újra és újra meghatározott mértékben. E hadsereg 
ellátását és katonai igazgatását a bécsi Udvari Haditanács intézte. így a magyar 
ezredek a birodalom területén szétszórva lettek a császári hadseregbe besorolva, 
idegen tábornokok által, német nyelvű vezénylettel irányítva. Mária Terézia 
uralkodásának az időszakára esik a határőrvidéki katonaság újjászervezése és 
létszámának jelentős megemelése. Lényegében tehát, a magyar állandó hadsereg 
állománya két fő részre osztható: egyrészt a határőrvidéki, erdélyi és horvátországi 
katonaságra, másrészt a birodalmi hadseregben állandóan mozgatott ezredekre, 
melyek közül hadászati értékben különösen a huszárezredek emelkedtek ki. 

Magyarországon a katonai kormányzat legfontosabb szerve a bécsi 
Haditanácsnak alárendelt Országos Főhadparancsnokság volt, - ez alá tartoztak 
a hadbiztosi szervezetek, melyek az országban állomásozó katonaság ellátásával, 
beszállásolásával kapcsolatos ügyeket intézték. A Főhadparancsnokságnak 
alárendelve működtek a hadipénztárak, itt kellett elszámolni a katonasággal 
kapcsolatos pénzbeli költségeket és ide kellett befizetni a hadiadót is. 

A Mária Terézia korabeli hadügyi,jogi szabályozások egyrészt az állandó 
hadsereg megerősítését és fenntartását szolgálták, másrészt a hadsereg 
túlkapásaival szemben a lakosság részleges védelmére is kiterjedtek. 

II. József alatt a hadügy is a központi irányítás és a birodalmi egység 
kiépítését szolgáló reformok viharába került, a magyar nemességnek csak némi 
ellenállási és fékező szerep jutott e területen. 

II. Lipót uralomra léptekor, - mivel még folyt az osztrák-török háború, - az 
1790/9l-es országgyűlésen igen fontos szerephez jutottak a diplomáciai, a hadi 
és a pénzügyi kérdések. Az 1790/9l-es diétán meghozott törvények közül az 
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első 14 törvénycikkellyel a nemesség tehát biztosítva látta a rendi kiváltságait és 
Magyarország függetlenségének rendi, jogi kereteit. A második fontos kérdés, a 
nádori méltóság betöltése volt Sándor Lipót főherceg személyével. Katonai 
szempontból ez az 5.tc. azért fontos, mert ismételten lefekteti az 1715:21.tc.-re 
hivatkozva, hogy "...a nádori hivatallal az ország főkapitányának a hivatala ezután 
is összekapcsoltassék és ezen hivatal ősi s törvényes jogaiban úgy az ország 
mostani nádora, mint hivatalbeli utódai is megtartassanak."1 - Ezzel ismételten 
megerősíttetett, és kiemelt rangot kapott a XVIII. század második felében 
elhanyagolt nemesi felkelő sereg intézményesített vezetése, mivel kimondta, hogy 
a mindenkori nádor, mint az ország főkapitánya egyben, a nemesi felkelő sereg 
fővezére is. 

Az összbirodalmi szemlélettel szemben jellemzően szinte minden 
elkövetkező országgyűlésen is visszatérő probléma volt az ország területi 
egységének és helyreállításának az ügye is, amely részben az ország határainak 
kiigazítását célozta, részben pedig az elszakított területek visszacsatolására 
vonatkoztak. - így pl. II. Lipót alatt az 1791:11 .tc. és 68.tc., Ferenc uralkodása 
alatt pedig az 1792:19.tc.; 1802: 26.tc.; 1807:31.tc.; 1812:4.tc. 

A rendi sérelmek közül a törökökkel folytatott háború lezárásakor ismételten 
előtérbe került az összbirodalmi szintű bécsi diplomáciában és külügyi 
hivatalokban a magyar tisztségviselők alkalmazásának és a magyar rendek 
beleszólási jogának a követelése, különösen a Magyar Királyságot is érintő 
háborúk és békekötések esetében. így került beiktatásra az 1741:11 .tc-t újra 
foganatosító 1791:17.tc. valamint az 1791:65.tc. azon szakasza, amely magyar 
követet rendelt ki a szisztovoi béke-tárgyalásra gr. Eszterházy Ferenc személyében. 

Hogy Magyarország számára milyen mértékű volt ez a háborús megterhelés, 
azt részben az is igazolja, hogy a rendek az adózó nép sorsán enyhítendő, a török 
háború alatt korábban beszolgáltatott termények árának a későbbi adózásnál való 
beszámítását az 1791:37.tc.-ben rögzítették. Másrészt saját rendi jogaik 
védelmében hangsúlyos nyomatékkal iktatják be "A segedelmekről és az 
adózásról" szóló 19. cikkelyt, amely a király korlátlan hatalmának gátjaként a 
nemesség és a rendi országgyűlés egyedüli törvényes jogaként kifejt, hogy 
"...bármely néven nevezendő, akár pénzben, akár terményekben vagy újoncokban 
álló hadisegedelmek se a karokra és rendekre, se a nem nemesekre, a király szabad 
tetszése szerint nem fognak kiróvatni, sőt szabad ajánlat örve alatt, vagy bármely 
más címen, az országgyűlésen kívül nem fognak szorgalmaztatni, épségben 
maradván az 1715:8. cikkelynek az 1741:22. cikkelyben bővebben magyarázott 
rendelkezése."2 - Ez utóbbi cikkelyek itt a király által hirtelen kitört háború 
esetében összehívott nemesi felkelés meghirdetésére, a nemesség személyes 
honvédelmi kötelezettségére utalnak. 
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Kulcsfontosságú még e törvénycikk záró mondata: "Az állandó katonaság 
tartására szánt adó mennyisége pedig mindenkor egyik országgyűléstől a másikig 
folyó időre fog megállapíttatni; az idézett 1715:8. cikkely tartalmát egyebekben 
érintetlenül hagyván, sőt ezennel megerősítettnek jelentvén ki."3 - amely a 
napóleoni háborúk alatt az országgyűlések gyakori összehívásának magyarázatát 
is adja. Ugyanis míg egyfelől I. Ferenc minden létező eszközzel törekedett 
beolvasztani a Magyar Királyságot a Birodalomba, s a nemesség minden sérelmét 
és kérését semmibe venni, addig mégis rákényszerült az összbirodalmi 
szempontjai szerint jelentéktelen engedményekre, mely a magyar rendek számára 
- mint pl. a magyar nyelv ügye is, - jelentős előrelépést jelentett a nemzeti öntudat 
fejlődése szempontjából. 

Az önálló nemzeti hadsereg megteremtésének gondolatköre még 1790 
elején megjelent a különböző alkotmánytervezetekben, amely az összbirodalmi 
érdekeknek alárendelt szereppel szemben az önálló nemzeti politika folytatásának 
a lehetőségét jelenthette volna. Az országgyűlésen volt is visszhangja a hadsereg 
magyarosításának, ugyanis Mária Terézia alatt alapított magyar ezredek vezényleti 
nyelve és vezetői kezdetben többségükben magyarok voltak, azonban II. József 
uralkodásának végére 1790-re a birodalmi hadsereg egységes vezényleti 
nyelveként - többek között Hadik András javaslatára is - bevezették a német 
nyelvet, és német parancsnokokat neveztek ki ezen ezredek élére is. 

így nem véletlen, hogy a lokálpatrióta nemesi nemzeti hangulat, a nemzeti 
hadsereg és a független magyarországi főparancsnokság gondolata a különböző 
alkotmánytervezetek nyomán már a hadseregben is elindította azt a mozgalmat, 
amelyet Graeven-huszárezred kezdeményezett. Zemplén megye támogatásával 
ügyüket az országgyűlés is lelkesen felkarolta. Követelésükben a magyar 
ezredekhez magyar tiszteket, és a magyar vezényleti nyelv használatát kérték, -
továbbá, hogy béke idején Magyarországon állomásozhassanak. - Azonban ez a 
mozgalom is az országgyűlés végére szép csendesen elsorvadt. Végül a nemesség 
és II. Lipót között olyan kompromisszumos egyezség született az állandó hadsereg 
létszámával kapcsolatban, melyben elfogadták a rendek az uralkodó kívánságát 
"A katonai újoncokról" szóló 66.tc.-ben és megajánlották a magyar ezredek 
kiegészítését 6000 fővel, de párhuzamosan ezzel felajánlották az 1741:63.tc. 
alapján a nemesi inszurrekciót is, - melyet azonban az uralkodó már nem igényelt. 
A távolabbi jövőre vonatkozóan pedig a hadbiztossági ügyek, a hadiadózás 
rendszerének jobbítási szándékával a hadsereg gazdasági reformjához láttak hozzá 
a rendek, amelyet még kiegészített "A népességnek közigazgatási és katonai célból 
való összeírásáról" szóló 33.tc., mely szintén a következő országgyűlésre 
halasztotta a kiküldendő bizottság munkálatainak megtárgyalását. - Ezen az 
országgyűlésen még jogorvosolták a határőrvidéki területek hadparancsnokságai 
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által a polgári lakosságon elkövetett jogtalanságokat is. Majd az egyre lankadó 
viták után a nemesség széles rétegei többé-kevésbé elégedetten hazakocogtak a 
diétáról. 

II. Lipót tehát nagyszerű taktikai érzékkel elérte politikai célját, sikerült 
lecsendesítenie a magyar rendeket, így felhagyott a városi polgárság támogatásával 
is, és elégedetten, hatalmában megszilárdulva zárta le az országgyűlést. -

Egyébként is figyelmét, ekkor már a francia forradalom állandó balra 
tolódása, birodalmának nyugati határainak védelmi kérdései kötötték le, valamint 
a pillnitzi találkozó alapján megkötött osztrák-porosz szövetség, és a 
Franciaország elleni háborús készülődés. II. Lipót azonban váratlanul meghalt. 

Utóda a gyenge képességű I. Ferenc lett, aki híján volt mindennemű kreatív 
taktikai érzéknek, s rettegett minden új eszmétől és a reformoktól. - Az 1792-es 
országgyűlés fő feladata az új király megkoronázása, és a francia hadüzenet 
nyomán a háborúra való felkészülés volt, melynek alapját döntő részben a 
magyarországi adókból és segélymegajánlásokból kívánta előteremteni I. Ferenc. 

Az országgyűlés igen szívélyes, lelkes hangulatú beszédekkel kezdődött, s 
mivel I. Ferenc politikai látókörét alapvetően az összbirodalmi érdekek, és 
elsősorban az örökös tartományok jólétének szem előtt tartása jellemezte, - így, 
hogy elérje a rendeknél kívánságai maximális teljesítését, a koronázási hitlevél 
néhány részletének módosításával megnyerte a rendeket a hadisegély azonnali 
tárgyalására. Az ország főbírája a rendek előtt kissé terjengős szép beszédekben 
a dicső hősi múlt szívet melengető képei után az uralkodói bizalom jeleként 
kifejtette, hogy "Ő felsége, maga kívánságát semmiben meg nem határozza és a 
Segedelemnek Mértékét egyedül a Nemzetnek nagy Szívességére bízza."4 - Majd 
később az országgyűlés folyamán a Personális egyik beszéde már jól kifejezi a 
nemességnek azt az alapéletérzés változását, hogy a rendek és a király érdekei a 
francia forradalom polgári vívmányaival, a forradalmi háborúval szemben 
azonosak. - "Azért mint Eleinek igaz Maradéki az itten egyben gyűlt Státusok, 
és Rendek, akik az egész Nemzetnek képét viselik, nagy örömmel fogadják azt 
az alkalmatosságot, amelyben szabad akaratjukból Királyuknak igaz ügyét 
védelmezhessék, és minden kitelhető, s a Nemzetnek Nemes tulajdonságához 
mérsékelt segítséget nyújthassanak, és örökös Tartományait, amelyek a közös 
bátorságra nézve vélek öszve kapcsoltatnak, minden ellenségei ellen, hathatósan 
segíthessék."5 - S ne feledjük, ekkor még a Nemzetgyűlés volt hatalmon 
Franciaországban, s épp csak megkezdődtek a harcok és Magyarországtól még 
igen távol zajlott a háború. 

A nemesség király iránti lojalitását jelzi "Az országosan tett 
szabadajánlatról" 1792:6.tc.-ben foglalt már-már az ország erején felüli hadisegély 
megajánlás is, melynek értelmében a rendek és a karok "...gyors és hathatós 
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segítség nyújtása végett új hévre buzdulván, hogy a többi tartományokon és az 
országnak a török háború terhei miatt elgyengült népén segítsenek, de főképpen 
Ő felsége iránti szeretetükből és bizodalmokból, a törvények s jelesül az 1741:63. 
cikkely biztosítékai alatt, az utolsó állításkor gyakorolt módon kiállítandó 5000 
újoncot, 1000 lovat, 4 millió forintot ajánlottak föl."6 - Azonban bármily lelkes 
is volt ez a felajánlás, az országgyűlés vitái rávilágítanak a nehézségekre is. - így 
pl. a gabona összehordásánál szeretnék kikötni a rendek, hogy hosszabb ingyen 
fuvarozással ezúttal ne terheljék az adózókat. A másik hasonló fajsúlyú kérdés a 
hadisegély felosztása volt, ugyanis egyenlő felosztás esetén a sűrűbben lakott 
vármegyékben, ahol több a porták száma ott a jövedelmek is alacsonyabbak, így 
súlyosabb teherként nehezednek az adók a lakosságra, mint a ritkábban lakott 
vármegyékben. - így ebben a kérdésben a diéta a vármegyékre bízta, hogy 
kebelükön belül a jövedelem szempontjából milyen területeket számítanak még 
be az adó elosztásánál. 

Az országgyűlés hangulatát jelentősen befolyásolta a színpompás királyi 
és királynői koronázás, mely során elhangzó királyi beszédek bővelkedtek a 
rendek kívánságait figyelembe vevő szóbeli ígéretekkel, amely főleg a magyar 
honosok közhivatal viselési jogaihoz, a magyar nyelv használatához s a magyar 
nemesek katonai előmeneteléhez kötődtek. - Hogy ezeket az ígéreteket mennyire 
gondolta komolyan I. Ferenc és milyen mélyen hitt a diétán résztvevő nemesség 
bennük, ez a vonatkozó törvények szövegének megfogalmazásából is kiderül, s 
nem véletlen, hogy az 1792:8.tc. így kezdődik: "Ő királyi felsége kegyesen 
helyeselvén a karok és rendek előterjesztését, kijelenteni méltóztatott: 1 .§. Hogy 
fönt nevezett Ő szent felsége az 1791:17. cikkelynek, az államminisztériumba 
magyarok alkalmazását illető rendelkezések foganatosítására törekedni fog."7 

A hadszervezetben a magyarok alkalmazásáról pedig a 4. §-ban a 
következőket találjuk: "Az iránt végül, hogy a hadbiztosságokhoz, valamint a 
hadi kancelláriához, a hadi főkormányszékekhez és a magyar hadi 
főkormányszéktől függő kisebb hivatalokra is magyarok alkalmazására hasonló 
képesültség mellett megfelelő módon tekintettel legyenek: Ő királyi fensége 
intézkedni fog."8 

Továbbá ha megvizsgáljuk és elemezzük az 1792:9.tc. megfogalmazását, 
amely így hangzik:: "A karok és rendek az iránt tett alázatos előterjesztése, mely 
szerint a magyar és határőrvidéki ezredekhez fő és törzstisztek választásánál és 
az ezredtulajdonosok kinevezésénél a született magyarok elsősorban vétessenek 
tekintetbe, és hogy a katonai akadémiákban a magyar ifjúság is képeztessék a 
hadi szolgálatra: O szent felsége a karok és rendek kívánságát jogosnak ismervén 
el, egyszersmint kegyesen elhatározni méltóztatott, hogy ámbár viszont a német 
ezredekben fő és törzstiszti minőségben magyarok tényleg alkalmazva vannak, 
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mindazonáltal Ő felsége úgy a magyar, mint a német ezredekben létező 
katonatisztek tényleges számáról magának a szükséges értesítést bekívánandja, 
s azután úgy fog intézkedni, hogy a helyes arány fönntartásával a panasz további 
oka megszüntettessék, s annál fogva a született magyarok azon biztos reménytől 
vonzatva lépjenek katonai pályára, hogy érdemeikhez képest magasabb 
fokozatokra fognak eljutni, de arról is kegyesen intézkedni fog, hogy a magyar 
katonatisztek fiainak amennyire lehetséges, alkalom nyújtassák magukat a katonai 
akadémiákban hadiszolgálatra kiképezniük."9 

Egyértelmű az uralkodó részéről az a törekvés, hogy hadserege mint egy 
hatalmas olvasztókohó működjék, amely felszívja a különböző nemzetiségű 
katonákat és tiszteket, majd lehántva róluk a nemzeti tudati hovatartozás kérgét, 
létrehozzon egy nemzetek feletti, csak az uralkodóhoz, illetve a Birodalomhoz 
hű állandó hadsereget. Ezért fontos, hogy a magyar ezredek fő és törzstiszti 
állománya zömében német legyen, s a törvény megfogalmazása érzékelteti a 
rendek követelésükben való visszafogottságát is, ugyanis féltették a birodalmi 
idegen ezredekben magasabb rangot elért nemesek pozícióját, melyet I. Ferenc 
némi képmutató fortéllyal ki is használt, - mindazonáltal biztosítva azért a rendeket 
arról, hogy szívén viseli a rendek kérelmét és a magyar ifjúság katonai pályán 
való érvényesülését is. 

Az országgyűlésen bár még intenzív munkával számos kérdést igyekeztek 
megtárgyalni, azonban az uralkodó sürgetésére a 22.tc. meghozatala után a diéta 
igen gyorsan bezárattatott. A Habsburg-ház figyelmét a következő két évben a 
külpolitikai szövetségek és a hadjáratok kötötték le. Magyarország csak az újoncF 

termény- és a pénzsegélyek önkéntes megadása szempontjából számított 
tényezőnek. 

Az 1792-es év a franciák elleni háborúban váltakozó győzelmeket és 
vereségeket hozott a Habsburg Birodalom számára. Az osztrákok az 1793-as év 
kezdeti sikerei, Belgium visszaszerzése után és a koalíciós seregek összehangolt 
hadműveletei ellenére visszavonulni kényszerültek, míg a francia ellentámadások 
eredményeként Franciaország 1793 végére minden fronton fölénybe került. - A 
koalíciós partnerek kimerültek, - s Közép-Kelet-Európában a nagyhatalmakat 
erőteljesen ismét a lengyel kérdés foglalkoztatta. 

Franciaországban pedig a szervezői zsenialitásáról híres Carno 1793-tól 
kezdve megteremtette azt az új mintájú francia tömeghadsereget, amelynek sem 
expanzivitásával és forradalmi lelkesedésével, sem minőségileg jobb és 
korszerűbb felszereltségvel, sem pedig számszerű mennyiségével nem voltak 
képesek szembeszállni az akkori Európa szövetséges nagyhatalmai - rövid távon. 
- A tömeghadsereg megteremtésével, ugyanis forradalmian új és eredményes 
harcászati és stratégiai módszereket is be kellett vezetni. Ez pedig az észak-
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amerikai függetlenségi háborúban már jól bevált csatárláncrendszer volt, melyet 
a francia hadvezetés jól kombinált az oszlopba tömörült gyalogsági zászlóaljakkal. 
Ez a gyakorlatban a gyengén képzett katonák számára is lehetővé tette a 
folyamatos harcot és tüzelést. 

S mindezek koronájaként a francia hadvezetés felismerte a tüzérség 
kulcsfontosságát és szerepét a többi haderő hathatós támogatásában. Nem véletlen, 
hogy ekkor európai viszonylatban a legtöbb lőfegyvert Franciaország állította 
elő. 

A koalíciós hadseregek még a XVIII. század eleji klasszikus harcászati 
módszereket és stratégiákat követték és alkalmazták, kivéve a porosz hadsereget. 
A Habsburg Monarchia hadserege azonban bár tömegében jelentős létszámú volt, 
de korszerűtlen, s zömében elaggott tábornoki kara igen rossz stratégiai érzékkel 
megáldva, képtelen volt egy-egy átmeneti győzelmet is kihasználni. 

S nem véletlen, hogy a Franciaország elleni háborúk során folyamatos 
veszteségeik miatt permanensen fegyverszünetekre és békekötésekre kényszerült 
óriási hadisarcok megfizetése árán. 

Talán az egész időszak alatt egyetlen kiugróan tehetséges hadvezére Károly 
főherceg volt, akinek viszont stratégiai, hadvezéri mozgásterét az Udvari 
Haditanács gáncsoskodása, és a helyzetfelismerés teljes' hiányából fakadó rossz 
utasításai jelentősen leszűkítette és akadályozta. 

I. Ferencnek meg kellett küzdenie azzal a ténnyel, hogy a Franciaország 
elleni háború terhei elsősorban az ő Birodalmára nehezedtek, mind gazdaságilag, 
mind katonai emberanyag utánpótlás, mind pénzügyi finanszírozás tekintetében, 
s így a végső kimerülés állapotába került, - miközben a biztos hátországnak 
tekintett Magyar Királyságban is jelentős, hosszú távra kiható események zajlottak 
le. 

A nemzetközi diplomácia porondján és a hadszíntereken a Habsburg 
Birodalmat tehát sorozatos veszteségek érték. Lengyelország 1793-as második 
felosztásából kimaradt, így ellentétei kiéleződtek a Franciaország ellenes 
háborúban a szövetséges Poroszországgal, - ráadásul Oroszország vezetésével 
már 1794 végére érlelődött a végérvényes harmadik felosztás is, amelyből Ausztria 
semmiképpen nem kívánt kimaradni. Az 1794-es és az 1795-ös év az osztrákoknak 
Anglia jelentős pénzügyi támogatása ellenére is ismételten csak katonai és területi 
veszteségeket hozott, melyek közül különösen Belgium végérvényes elvesztése 
rázta meg a Birodalmat, s egyben az 1. koalíció felbomlásához is vezetett. Ebben 
az időben a Habsburg-ház egyetlen diplomáciai eredménye, hogy részesült 
Lengyelország 3. felosztásából, - igaz csupán Nyugat-Galícia felső, csekély értékű 
területével bővítve birodalmát. 

A Magyar Királyságban a nemesség széles rétegei egyre növekvő 
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elégedetlenséggel vették tudomásul, hogy az 1792-es országgyűlés után a 
kormányzat az új törvények végrehajtásának teljes mellőzésével, a reformok 
ellenségeinek a kormányhivatalokba való felvételével, az országos érdeklődéssel 
kísért éveken át ülésező bizottsági munkálatok tudatos elsorvasztásával a nyílt 
reakció irányába fordult. 

Ma már megállapítható, hogy az elkészült javaslatok néhány kisebb rész 
kivételével pusztán a feudális állam korszerűsítésére és igen mérsékelt konzervatív 
reformokra korlátozódtak. A nemességből kiemelkedett egy szűk reformer és 
lokálpatrióta csoport, amely még 1790-ben összefonódott a hajdanvolt jozefinista 
értelmiség kis csoportjával, s a francia forradalom eseményeit nyomon követte a 
Magyar Kurir, a Hadi és Más Nevezetes Történetek című folyóiratok és a francia 
forradalom hivatalos lapja, a Moniteur olvasása útján. Baráti körben való 
beszélgetéseik során szerveződött meg belőlük spontán módon az a radikális kis 
csoport, mely már eljutott a polgári átalakulás igényléséig, mind a szélesebb 
nemességtől, mind a magyar társadalom többi rétegétől elszigetelten. Belőlük 
formált Martinovics Ignác szervezeti keretek kiépítésével két társaságot, a 
Reformerek Társaságát és a Szabadság Egyenlőség Társaságát. 

A magyarországi jakobinus mozgalmat a bécsi jakobinus mozgalommal 
együtt a bécsi rendőrség még kialakulása kezdetén felfedte. A mozgalom 
vérbefojtásánál alkalmazott terrorral pedig megfélemlítették mindazokat, akik a 
fennálló viszonyok megváltoztatására mertek gondolni. Az 1794-1795-ös 
esztendő fordulóján a magyar jakobinusok elleni per hatására a félelem csendje 
borult az országra, s a rendőrterror és a besúgó hálózat gúzsba kötötte az ország 
lakóit. 

I. Ferenc kormányzatában a francia eseményektől való félelem, ettől kezdve 
a francia forradalom továbbterjedésétől való rettegéssé fajult. 1795-ben Sándor 
Lipót halála után pedig I. Ferenc politikai végrendeletként tekintett kedvenc 
testvére utolsó Magyarországgal kapcsolatos felterjesztésére. Ennek hatására 
megkezdte a magyar kormányzat és hivatalnoki apparátus átrostálását, s a 
kizárólagosan birodalomhoz hű, zömükben tehetségtelen új bürokrata 
hivatalnokok kinevezését. Az volt a célja, hogy visszatérjen a régi jól bevált 
szűklátókörű gyakorlathoz, s elzárkózott mindenfajta változtatás elől, -
Magyarország esetében különös hangsúlyt kapott a reakciós elszigetelő politika. 
Hogy a Magyarország beolvasztására tett kísérlet a Habsburg Birodalomba 
ismételten nem sikerült, ezt a Franciaország elleni háború egyre növekvő terheinek 
köszönhetjük, mivel már országgyűlés nélkül nem volt lehetséges újabb pénz, 
újonc és a hadsereg ellátására élelem begyűjtése abszolutisztikus eszközökkel, a 
vármegyék tevőleges közreműködése nélkül. 

1796-ban Franciaország és Ausztria között ismételten kiújultak a harcok, s 
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Napóleon látványos vereségeket mért az itt harcoló egyesült piemonti-osztrák 
hadakra, majd Napóleon serege Észak-Itálián át előrenyomulva, már közvetlenül 
a Habsburg Birodalom határait fenyegette. A más frontszakaszokon is 
bekövetkező sorozatos területi veszteségek, a háború követelte anyagi és 
emberáldozatok, rákényszerítették I. Ferencet arra, hogy összehívja az 
országgyűlést, mivel elengedhetetlenül szükségessé vált, hogy a rendek az 
országgyűlésen megajánlják a hadisegélyt, ugyanis a diétán kívüli katonatoborzás 
és az önkéntes ajánlatok már igen csekélynek bizonyultak az összbirodalmi 
veszteségekhez képest, - jóllehet a magyar nemesi pénzügyi erőforrásokból tett 
adományok a saját lehetőségeikhez képest igen jelentősek voltak. Másrészt I. 
Ferencnek szüksége volt a nemesség együttműködésére, a vármegyék 
apparátusára, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű adóbehajtást és a szükséges 
katona állítást végrehajtathassa. Ugyanakkor József főherceg is sürgette az 
országgyűlés összehívását, nádori kineveztetése miatt. 

Az 1796-os országgyűlés a korszak legrövidebb és legkevesebb törvényt 
alkotó országgyűlése volt. Már a nyitó beszédek célja is az volt, hogy a rendeket 
egyetlen irányba, a hadisegély megajánlása felé terelje, s egyéb kérdésekkel, 
sérelmekkel ne foglalkozzanak. így maga a király, hogy elejét vegye a 
reformmunkálatok tárgyalásának, személyesen tett ígéretet arra, hogy ha majd 
béke lesz a birodalmában, az országgyűlés is tárgyalás alá veheti a Magyar 
Királyság belső ügyeit és a rendek kívánalmait, majd miután felidézte a rendek 
előtt nemesi őseik példáját, - mikoron Mária Terézia alatt a magyar rendek 
hősiessége mentette meg az uralkodóházat, és a Habsburg Monarchiát, a rendek 
belenyugodva az ígéretekbe, végül is lelkesen életüket, vérüket és vagyonukat 
ajánlották fel I. Ferencnek a franciák elleni háború folytatásához. 

Magyar alkotmányjogi szempontból rendkívül fontos volt a nádor választás 
kérdése, ugyanis amíg a Habsburg-ház politikai és intézményesített kormányzati 
hatalmának további megerősítését látták József főherceg személyében garantálva, 
addig a magyar rendek számára József nádor, a magyarok iránti rokonszenve 
révén, az udvarnál a magyar érdekek hatékonyabb képviseletének letéteményese 
volt, - már amennyire a ferenci reakciós politika ezt megengedte. 

Az 1796-os országgyűlés vitáinak szinte teljes egészét "az ország által tett 
szabad ajánlatról" szóló 2.tc. igen részletes vitája töltötte ki - meghatározták a 
hadisegély mértékét. A rendek először a 340.000 fos császári-királyi hadseregbe 
magyar részről besorozandó 50.000 újonc megajánlásáról tárgyaltak, azzal a 
kikötéssel, hogy ezeket a magyar ezredekbe osszák be. Föléjük pedig született 
magyar tisztek rendeltessenek. Ez utóbbi kérdéskör esetén az 1792-es törvényekre 
és a király személyes ígéretére hivatkoztak. Több megye követelte, hogy a 
katonaállítás csak addig tartson, amíg a háború, s ha vége a háborúnak, ezek az 
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újoncok szabadon bocsáttasanak. Ez a kérdés részben.a katonaállítás 
megkönnyítését szolgálta, részben pedig az egész társadalom érdekét is, - ugyanis 
e korszakban ha valakit besoroztak a birodalmi állandó hadseregbe, a szolgálata, 
a haláláig, vagy a lerokkanásáig, jobb esetben a kiöregedéséig tartott. 

A magyar ezredek fenntartása békeidőben még nem okozott jelentősebb 
demográfiai problémát, a periodikusan visszatérő járványok és éhínségek okozta 
népesség csökkenéssel együtt sem, ugyanakkor az osztrák-török háború utáni 
átmeneti fellélegzés után, a Franciaország elleni háború igen nagy 
emberveszteségeket követelt már a kezdetektől fogva, így a felnőtt ifjú munkabíró 
férfi lakosság besorozás útján való intenzív megtizedelése, a demográfiai 
aránytalanságok kialakulása mellett az agrárgazdaságot sújtotta a legjobban. 

Hosszas vitát váltott ki az élelmiszer illetve pénzbeli hadisegély is, mely 
főleg a jó termő vidékek és a gyenge terméshozamú megyék közötti felosztás 
mértékére, és a termény ajánlat pénzbeli megváltására vonatkoztak. Végezetül 
3.076.000 p. mérő zabot, 30 krajcáros árral, 20.000 ökröt 50 forintjával, 10.000 
lovat 72 forintjával és 2.040.000 p. mérő rozsot ajánlottak fel, - igaz ezt is többszöri 
módosítással a király bécsi hivatalainak hadsereg-ellátási számításai alapján. A 
főrendek indítványozták, hogy három hónaponkénti szakaszolással történjen a 
befizetés, és hogy egy-egy birtokos több megyére is szétosztva fizethesse be a rá 
eső részt, valamint, hogy a megyék között eddig kialakult egyenlőtlen hadisegély 
felosztás helyett egy új bizottság végezze el a korrekciós munkálatokat. Végezetül 
pedig felajánlották a nemesi felkelést a következő szöveggel: "Mivel pedig a 
karok és rendek világosan tanúsítani akarják, hogy O felsége iránti szeplőtelen 
hűségüket és bizodalmukat, s a haza és az ország ősi alkotmánya védelmére való 
buzgalmukat nem szorítják ezen határok közé: sőt inkább a háborúnak minden 
váratlan fordulatához képest, melyet a jóságos és nagy Isten kegyelmesen 
távoztasson el, előre gondoskodni szükségesnek tartják: már most fölajánlották 
Ő szent felségének, hogy a törvény által előírt esetben és a törvények értelmében 
Magyarországon és kapcsolt részeiben a nemesi általános fölkelés, akkor mitől 
elrendelendő lesz. Ő császári-királyi szent felsége pedig kegyesen kijelenteni 
méltóztatott, hogy amint szükségesnek ítélendi, az őt megillető királyi jognál 
fogva, az általános fölkelést, az ez iránt szentesített törvényekhez képest kérni és 
végrehajtani fogja."10 

Az 1796-os országgyűlésen a nagylelkű felajánlásaik után a rendek 
feliratban kérvényezték még a kereskedelmi vámszabályok könnyítését, továbbá 
a borkivitel király által való segítését, ha kell szerződéssel Oroszország felé, -
ugyanis Lengyelország felosztásával az oda irányuló borkiviteli és egyéb 
kereskedelmi kapcsolatok jó részt megszakadtak, így az északkeleti megyék 
gazdaságilag igen nehéz helyzetbe kerültek. I. Ferenc azonban a diétán minden 
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felvetett kérdésre az országgyűlés után hivatalai útján történő intézkedés ígéretével 
válaszolt, - s az elégedetlenkedő képviselők hangadóit gyorsan hazaküldette. 
Végül a király sürgetésére a rendek belenyugodtak a diéta gyors bezárásába, és 
beletörődtek a király azon ismételten megerősített ígéretébe, hogy a rendek 
sérelmeit és a bizottsági munkálatok megtárgyalását a következő országgyűlésre 
halasszák. 

Eközben Napóleon sorozatosan megverte Észak-Olaszországban az osztrák 
seregeket, és 1797. január 14-én elsöprő győzelmet aratott az osztrákok felett 
Rivolinál. I. Ferenc félve Napóleon Bécs ellen indítandó hadjáratától, ugyanis a 
francia seregek előőrsei már Bécs környékén portyáztak, - gyorsan fegyverbe 
szólította a magyar nemesi felkelést. A nemesi felkelő sereg azonban igen lassan 
gyülekezett, vezetésük és megszervezésük József nádorra és a segítségére mellé 
rendelt Alvinczy József táborszernagyra bízatott. Alvinczy hadszervezői 
tevékenységében az ellátást helyezte a középpontba, elsősorban az élelmezést és 
a fegyverzetet, valamint a lövegek, ágyúk és tarackok számának növelését, és a 
szállítás gyorsítását. Gondoskodnia kellett még az inszurgens sereg részére tábori 
felszerelésről, a táborhelyen gyülekezők ellátásáról, kiképzéséről és 
hadgyakorlatoztatásáról. 

A nemesi felkelő sereg felállításának lassú megszervezésének valódi 
magyarázata abban rejlett, hogy először megyénként gyülekeztették, felszerelték 
és szemléztették a csapatokat, majd kerületenként szervezték hadászati 
egységekbe. 

I. Ferenc eközben már előzetes béketárgyalásokat folytatott 
Franciaországgal, de a magyar nemesi felkelést a franciák ellen a jobb 
béketárgyalási pozíció érdekében életben tartatta, - sőt 1797 augusztusában az 
egész egybegyűlt inszurrekciós sereg felett szemlét tartott. Az inszurgens sereg 
kiképzése és gyakorlatoztatása egészen az október 17-i Campo Formió-i béke 
megkötéséig tartott, mely jelentős területi veszteséggel és nagy hadisarc 
megfizetésével járt a Habsburg Birodalom számára. Ez után I. Ferenc már haza 
engedte a nemesi felkelő sereget. A rövid békét azonban a birodalmi vezetés a 
hadsereg újjászervezésével és létszámának jelentős növelésével töltötte. Többek 
között a hadseregben bevezették a csapatnemenkénti sorszámozást, valamint 
felfegyverezték a huszárokat is az újfajta rövid csövű karabélyokkal. 

1798-ban - ismételten Anglia kezdeményezésére - megalakulta a 2. koalíció, 
melyben I. Ferenc főleg saját területi veszteségeinek visszaszerzése miatt lépett 
be. 

Fontos új elem Oroszország intenzív belépése a koalíció keretein belül a 
háborúba, - nagyhatalmi törekvései az európai politikába való beavatkozásával, 
azonban ekkor még óvatossággal párosult. A koalíció Napóleon egyiptomi 
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távollétében, és elsősorban az osztrák hadvezetés gyorsaságának köszönhetően 
a német területeken Károly főherceg és Itáliában Kray Pál tábornagy hadvezéri 
irányítása alatt, átmeneti győzelmeket hozott. 1800 júniusában azonban a sietve 
visszatérő Napóleon Marengónál tönkreverte a császári és királyi hadsereget. A 
magyar ezredek vitézsége és bátorsága lélekszámuk drasztikus csökkenésében 
is mérhető volt. 

Ettől kezdve az osztrák seregekre a vereség és a fejvesztett menekülés várt 
a napóleoni háborúk e szakaszában. A Habsburg Birodalom kivérzett, s tetemes 
anyagi csődjéből, átmenetileg ismételten Anglia pénzkölcsöne húzta ki, azzal a 
feltétellel, hogy Ausztria még néhány hónapig magára vállalja a háborús 
csapásokat, s csak 1801 elején kér különbékét Napóleontól. 

A marengói csatavesztés után I. Ferenc 1800. szeptemberében ismét 
fegyverbe hívta a nemesi felkelő sereget, hivatkozva az 1796-os felajánlásra, 
továbbá felszólítva a nemességét, hogy a lehető legnagyobb létszámban keljenek 
a király védelmére. 

Az új nemesi felkelő sereg megszervezésekor a két legfontosabb kérdés az 
inszurrekciós sereg egységes ruházatának legyártatása és a fegyverzet előállítása 
volt, - ugyanis az 1797-es inszurrekció elbocsátásakor raktárba került fegyverek 
száma pár százra csappant az eredeti pisztolyok és puskák számához képest. 

Decemberre a nemesi felkelő sereget zömében sikerült megfelelően ellátni 
és felszerelni, így a király által megszemlélt sereg Bécs védelmére rendeltetett. S 
bár a Habsburg Birodalom már 1801. február 9-én megkötötte a luneville-i békét, 
mégis még áprilisban is gyakorlatoztatta a nemesi felkelőket, és csak nyár elején 
engedte haza őket. 

A nagyhatalmi diplomácia világában Ausztria kilépése a háborúból Anglia 
elszigetelődéséhez vezetett. Európa térképének napóleoni átrajzolása, és a 
koalíciós vesztes államok területi veszteségeikből és pénzügyi, gazdasági 
helyzetük katasztrofális állapotából következően, a belső és külső feszültségek a 
Franciaország elleni háború folytatására sarkallták a szövetséges nagyhatalmakat, 
különböző célokkal. 

I. Ferenc e körülmények között ismételten a diéta összehívására kényszerült. 
Az 1802 májusára összehívott országgyűlésnek lényegében most is csak egyetlen 
feladata volt, - az újabb katona és pénz segély megszavazása, azaz, hogy a király 
kívánságának megfelelően a magyar ezredek béke idején is teljes létszámban 
tartassanak s, hogy a hadiadót kétmillió forinttal emeljék meg a rendek, melyet 
részben a só felemelt eladási árának megszavaztatása útján kívánt az uralkodó 
elérni. A magyar nemesség viszont nagy várakozással tekintett az országgyűlés 
elé, - az elmúlt diéták királyi ígéreteinek teljesítését várva az 1802-es 
országgyűléstől. 
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Ha a Franciaország elleni háborúk elmúlt időszakára tekintünk vissza 
Magyarország szempontjából, két egymással ellentétes hatásmechanizmus 
működését figyelhetjük meg. Az egyik, a Magyar Királyság háborúból következő 
súlyos gazdasági terhei, - a birodalmi állandó hadsereg már-már erőnfelüli 
megajánlott élelmezése, akkor amikor pl. 1794-ben, 1795-ben és 1800-ban a 
termény mennyisége az országos aszály következtében, olyan alacsony volt, hogy 
több helyen is az országban éhínség fenyegetett, melyet az állatállomány 
pusztulása is követett. Magasan 100 millió rhénes forinton felül tehető volt az 
összeg, mellyel hadisegély és önkéntes ajánlatok révén pénzben hozzájárultak a 
rendek a Habsburg érdekeltségű háborúk költségeihez, - nem is beszélve a 
különböző kormányszervek és hivatalok által egyéb beszedett Magyar 
Királyságból származó jövedelmekről, amelyek összbirodalmi szinten a 
jövedelmek e fajtáin belül közel felét-egyharmadát tették ki a teljes bevételnek, 
s amelyet szintén a hadikiadások fedezésére fordítottak. 

Továbbá a különböző gazdasági megszorító osztrák vámpolitikai 
intézkedések, melyek szintén leszűkítették a magyar mezőgazdasági termékek 
kivitelének lehetőségeit, ugyanis számos termék kivitelét csak igen alacsony áron 
az örökös tartományokra korlátozták, az összbirodalmi gazdasági érdekeit szem 
előtt tartva, amelyek hátrányosan érintették a frissen kialakult középnemesi 
árutermelői réteget. Mindezekhez járult hozzá a Habsburg Birodalom egész 
területén 1798-99 óta 1802-re egyre fokozódó infláció, amelyet fokozott 
Magyarországon a nemes ércpénz kiszívása, ugyanis az adókat, Bécs csak nemes 
ércpénzben fogadta el, míg kötelezte a lakosságot a fedezet nélküli papírpénz 
elfogadására. 

A gazdasági terheken túl pedig 1792-1802-ig jóval több mint 200.000 
katonát állított ki a Magyar Királyság hivatalosan a birodalmi hadseregbe, - nem 
számítva ide az állandó emberveszteségek toborzás útján való szakadatlan 
utánpótlását, melynek létszáma szintén megközelítőleg 150-200.000 főre tehető. 

Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a rendkívül sok negatívum, amely az 
országot sújtotta, elindított a gazdaságban és a társadalomban is egy új fejlődési 
folyamatot. A már 1790-re csíráiban kialakult céhes ipari formából manufaktúra 
ipari formációk felé mutató tendenciák bontakoztak ki, s elsősorban a 
nagybirtokokon kialakuló árutermelés, és az igen kezdetleges keretek között 
megindult eredeti tőkefelhalmozás a Franciaország elleni háborúk nyomán új 
lendületet kaptak, és ugrásszerű fejlődésnek indultak. 

A háborús agrártermékek konjunktúrája lehetővé tette a nagybirtokosok 
mellett a szélesebb középnemesi birtokos rétegek bekapcsolódását is az 
árutermelésbe, ugyanis pl. a katonaság ellátása miatt a gabonakereslet 
következtében a búza ára 1796-1802 között közel tízszeresére emelkedett. A 
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hadifelszerelések, a ruházat, a fegyver nagymennyiségű kereslete pedig egyes 
céhes ipari ágazatoknál a manufaktúraipar gyorsabb, szélesebb körű elterjedését 
és fejlődését eredményezte. Az az átmeneti konjunktúra a hadsereg ellátására a 
gyengébb minőségű agrár élelmiszer termékeket és félkész árukat illetve 
nyersanyagokat is felszippantotta, azonban a mezőgazdasági termelés 
modernizációjának elmaradása a napóleoni háborúk után okozott igen érzékeny 
gazdasági hátrányokat és veszteségeket, amelyet az udvar nagyarányú többszöri 
devalvációja még tovább fokozott. 

Tehát részben a háborús átmeneti pozitív gazdasági tendenciáknak volt 
köszönhető a magyar nemesség kompromisszumos szövetsége a Habsburg 
uralkodóval e háborús periódusban, no meg részben annak a naiv hitének, hogy 
I. Ferenc méltányolja majd a Magyar Királyság és a nemesség hűséges és 
nagylelkű hozzájárulásait az összbirodalmi politika érdekében; nagy részben 
azonban a hatásáról volt szó annak, hogy a jakobinus mozgalom bukása után a 
magyar nemesség számára - a ferenci reakció propagandája révén is, - valós 
félelemmé vált a nemesi kiváltságok elvesztésének, és a hagyományos nemesi 
társadalmi rendnek a felbomlása, melyet a franciák által elfoglalt területeken 
megindult társadalmi változásoknak a rémképe is megerősített, azzal egyetemben, 
hogy átmenetileg sikeresen fellendíthette gazdaságát, és részlegesen erősítette 
vagyoni helyzetét is. 

így válik érthetőbbé e hatások igen bonyolult összetételében a magyar 
nemesség részéről a nemesi felkelések megajánlása, megszervezése és felállítása 
1797-ben és 1800-180l-ben épp úgy, mint a rendek örökös megalkuvása az 
osztrák érdekeket képviselő bécsi udvarral szemben, amikor hosszabb-rövidebb 
viták után, de készséggel vállalták a háború terheit, melynek kisebb részben rájuk, 
nagyobb súllyal pedig az ország lakóira hárultak, s így nem meglepő az 
országgyűléseken az ismételt újonctöbbletek, az egyre emelkedő hadiadók és 
hadisegélyek megszavazása, annak ellenére, hogy a rendek főleg a 
külkereskedelem terén hangoztatott kívánságait a diétán következetesen elutasította 
az uralkodó. 

Éppen ezért az 1802-es országgyűlésen az udvar várakozásával ellentétben 
lényegesen szabadszelleműbb és aktívabb volt a nemesség, és kezdetben úgy 
tűnt, hogy végre csak akkor teljesítik az uralkodó hadiköveteléseit, ha az ország 
javára is meghozhatják a rendek azokat a törvényeket, amelyek a gazdasági 
fejlődés korlátait felszámolják, vagy legalábbis részlegesen elhárítják, - s végre 
az udvar is belátja, hogy az ország és a rendek sérelmeit orvosolnia kell, s 
kereskedelmi és vámpolitikai tekintetben gyarmati rendszerét a birodalom 
érdekében is meg kell változtatnia. 

Ezek a gondolatok és követelések azonban a királypárti Aczél István 
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ítélőmester által megszerkesztett, és rafináltan megfogalmazott, királyhoz küldött 
feliraton elbuktak, s a rendek kénytelenek voltak beletörődni, hogy akaratuk 
ellenére ismételten csak I. Ferenc nagyhatalmi összbirodalmi politikájának 
kiszolgálóivá lettek. Igaz ugyan, hogy igen csak vonakodva, hosszú huzavona 
után, de mégis engedelmeskedve a királyi akaratnak, az uralkodó önkényes 
intézkedése nyomán a felemelt só árát is megszavazták a hadiadó javára, épp 
úgy mint a magyar ezredeknek 3 évre megajánlott kiegészítéséről szóló 1802:1 .tc.it. 
De a törvénycikk megfogalmazása már jelzi a diéta alsótáblájának az uralkodóval 
szembeni hangulatváltozását a hosszas és részletes vitákban, a hadügyi 
kérdésekben, sőt a részleges ellenállását is, küzdve az országgyűlés alkotmányos 
jogaiért; - pl. 1802:l.tc.l.§-ában: "Hogy a magyar hadsereg 12 gyalog, 10 lovas 
ezredének összesen jelenleg 64.000 főben megállapított létszámát, nem értve ide 
a határőrezredeket, az országgyűlésileg kidolgozott és kegyesen elfogadott terv 
szerint, de nem a legközelebbi 3 éven túl, az ország részéről teljes állományban 
föltartandják. Egyéb iránt a magyar katonáság ügye (midőn az ország részéről 
való kiegészítése van szóban), úgy a számot, mint a kiegészítés módját illetőleg 
mindenkor országgyűlési tanácskozásoknak képezvén tárgyát."11 

A rendek részéről I. Ferenccel és a reakciós törvénytelen eszközöktől sem 
visszariadó birodalmi kormányzatával szembeni erőteljes bizalmatlanságot fejezi 
ki az is, hogy a rendek még e törvény 3. §-ban, miközben megelőlegezve teljesítik 
az udvar újonckövetelését, még jónak látták lefektetni a következőket a 
későbbiekre nézve: "Ha pedig háború kitörése esetén az előbbi 12.000 újonc 
számán felül kívánna katonaságot O szent felsége: méltóztassék, az országos 
törvényekhez képest országgyűlést hívni egybe, és ott a karokkal és rendekkel 
afelől tanácskozni."12 

Az országgyűlés, bár még számos kérdéssel foglalkozott, a nemesség és az 
ország elmúlt esztendők során hozott áldozatai után, a nagy várakozással tekintett 
úgynevezett béke idején tartott diéta általános csalódást váltott ki a rendekből, s 
különösen a haladóbb gondolkodású nemesi rétegekből. Hogy e réteg újra 
meginduló szervezkedését még csírájában elfojtsák, a bécsi udvari politika újabb 
lendülettel próbálta a formai látszat megtartásával a Magyar Királyságot 
elszigetelni. Az 1803-as és az 1804-es esztendők ennek a jegyében teltek el, 
tovább nőtt az infláció, s az újabb megszorító vámszabályok szinte teljesen 
megfojtották a bor, az állat és a gabonakereskedelmet a külföldi országok felé. 

Eközben 1802. március 27-én Anglia és Franciaország között megkötött 
amiens-i béke után, Európa politikai térképét Napóleon formálta át, s vált Európa 
hegemón diktátorává az átmeneti béke idején, részben a polgári és társadalmi és 
gazdasági struktúrák részleges átültetése révén, s részben a nagyhatalmi politikai 
diplomáciai, és katonai ereje és túlsúlya révén. Majd 1804. december 2-án 
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császárrá koronáztatta magát Napóleon dinasztia teremtő célzattal, felismerve, 
hogy a dinasztia mint politikai realitás, a legitimáció egyik legjelentősebb eszköze 
lehet a nagyhatalmi politikai diplomácia keretein belül a többi nagyhatalommal 
szemben. Miután Franciaországnak nem sikerült Anglia tengeri és gyarmati 
világuralmát megtörnie, - így előre látható volt egy újabb háborús konfliktus 
kitörése szélesebb alapokon a kontinensen. 

A Habsburg Birodalom szintén készült az újabb összecsapásra. 1801 -1805 
között Károly főherceg átszervezte és tovább korszerűsítette a birodalmi 
hadsereget és hadvezetést, többek között gondoskodott a vezérkari tisztek 
sokoldalú kiképzéséről is. Majd egy császári rendelettel a birodalomban eltörölték 
az élethossziglani katonai szolgálatot, és bevezették a meghatározott szolgálati 
időt, harcnemenként 10-14 évben meghatározva. 

Miközben Anglia és Franciaország között tovább nőtt a háborús feszültség, 
addig I. Ferenc, aki az eddigi Franciaország elleni háborúkban csak veszteségeket 
könyvelhetett el, most Napóleon császárrá koronázása válaszlépésre sarkallta, -
egyrészt intenzíven készült egy újabb háborúra, másrészt 1804. augusztus 11-én 
felvette az Ausztria örökös császára címet. 1805-ben Anglia vezetésével 
megalakult a 3. koalíció, melynek ismét oszlopos tagja lett a Habsburg Birodalom. 
Ez éppen úgy köszönhető földrajzi, mint diplomáciai nagyhatalmi helyzetének, 
ugyanis a háború harcászati ütközőzónája nagyrészt a Habsburg Birodalom 
határterületein húzódott, illetve területét csökkentve egyre keletebbre tolta határait, 
másrészt az udvar félve a francia hegemón törekvésektől, saját nagyhatalmi 
súlyának ismételt megerősítését is egy győztes háborúban látta. így Károly 
főherceg, aki ellenezte a háborút, félreállíttatott, s megkezdődött az ő hadászati 
reformjainak felszámolása. 
A Napóleon ellen megindított háború első katasztrofális veresége az Osztrák 
Császárság számára Mack főparancsnoksága alatt Ulmnál következett be, ahol 
az osztrák birodalom 25.000 katonáját a franciák bekerítették és megadásra 
kényszerítették. 

Ezzel az eseménnyel szinte egy időben nyílt meg a magyar országgyűlés, 
melyen a megyék követi utasításaikban, az évek óta húzódó aszályos rossz 
termésre hivatkozva, feltételekhez kötötték a király által kért igen magas 
hadisegély és újoncmegajánlás teljesítését. Követelték az igazságszolgáltatás 
rendezését, az egyéb nemzeti jog sérelmére behozott intézkedések megszüntetést, 
az értékesítés, a kereskedés szabadabb biztosítását, a kedvezőbb vámszabályozást. 
Azonban a rendek is megriadtak az ulmi kapituláció hírétől, a francia seregek 
igen gyors közeledésétől Bécshez, s I. Ferenc így némi engedmény ígéretével, és 
főleg sok-sok hízelgő szép nemzetdicsőitő fordulattal ékesített beszéde nyomán, 
az országgyűlés újra a bécsi udvar politikai akaratának engedelmeskedve, a diétái 
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tárgyalás egyetlen központi kérdésre korlátozódott, - a háborús részvétel és 
áldozatvállalás minél nagyobb terhének átvállalására, és minél gyorsabb 
megszavazására, valamint a nemesi felkelés összehívására. 

Az országgyűlés kezdetén elhangzó beszédek alaphangulata a rendek 
részéről kifejezi I. Ferenc iránti hűségüket, a francia hódítással szembeni 
félelmüket épp úgy, mint a bécsi udvar iránti erőteljes neheztelésüket, mivel 
áldozataikat I. Ferenc és kormányzata nem honorálta, amelyre jól rávilágít az 
alábbi két beszéd-részlet is: - "A nemzet gyakorta minden igyekezetét, életét és 
vérét kötelességén kívül is vetélkedő készséggel feláldozta és az Uralkodó 
Felséges házhoz tartozó tántoríthatatlan hívséggel a legnagyobb ínségben is 
hazáját, alkotmányát és szabadságát számtalan külső és belső viszontagságok 
között vérének ontásával védelmezte és eddig szerencsésen meg is tartotta."13 

"Nagy megilletődéssel hallottuk, hogy hazánk veszedelemben forog. A mi 
ereinkben is folyt őseink vére, készek vagyunk tehát törvényeink értelme, és az 
1741. esztendőben a mi Eleink által adott mód és példa szerént, mindazon által 
minden további következés, vagyis jövendőbeli kötelesség nélkül a királyért és 
hazánkért életünket, s mindenünket feláldozni. Készek vagyunk mindnyájan 
fegyvert fogni."14 

A rendek I. Ferenc beszéde után rögtön rátértek az általános nemesi 
inszurrekció részletekbe menő vitáira és kidolgozására, mely nyomán a törvény 
32 pontban rögzítette a felkelés módját, rendjét, és anyagi alapját, kiemelten 
hivatkozva az 1741:63.tc.-re -, újra megerősítve az ország sarkalatos törvényeit 
és a nemesség kiváltságait. 

A törvényben kimondták az általános személyes nemesi felkelést az 1806. 
esztendő végéig. Az országgyűlés a nádori porták száma szerint kötelezte a 
megyéket két lovas és hat gyalogos állítására, amely a kevés számú nemességgel 
bíró megyékből tiltakozást váltott ki, - de a többi megye leszavazta. A személyes 
hadiszolgálatra alkalmatlanok 2000 forintnyi éves jövedelem esetén egy lovast 
voltak kötelesek kiállítani. S hogy kiket állítanak ki maguk helyett, erre a törvény 
következő 4. pontja adja meg a választ, - a kis vagyonnal rendelkező nemeseket, 
akiket pedig ha kell, szankcióval is köteleztek a személyes fölkelésre, de a nagyobb 
vagyonúak költségén. 

A törvény részletesen szabályozza az egyház katonaállítását. Itt szintén 
visszautalva az 1741:63.tc-re, amely látványosan igazolja a magyar hadi jogrend 
történelmi fejlődésének szoros egymásra épülését, ugyanis szinte minden 
szabályzandó kérdéskör a XVI. század és XVII. század országgyűlésein már 
szabályozásra került, - így 1805-ben elsődlegesen a régi törvények, jogi 
szabályozások megerősítésére és aktualizálására törekedtek az elmúlt két nemesi 
inszurrekció tapasztalatai alapján. így nem véletlen, hogy számos esetben csak a 
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korábbi törvényekben lelhető fel az a népesség csoport, melyre az új törvény 
utal, s új szabályok szerint kötelezi az inszurgens kiállítására és eltartására. 

Fontos a városok kérdése is, itt a viták alapján polgárőrség tartását rendelik 
el a belső védelem megszervezése érdekében. A törvény első 15 pontja intézkedik 
a lovas inszurgensek kiállításáról és eltartásáról. Szorosan ehhez tartozik még a 
vármegyei közös pénzalapokból való szegényebb nemesek eltartása, akik mások 
helyett állíttatnak, illetve a vármegye nevében kelnek fel. A nemesség 
legszegényebb rétegeiből állították ki a gyalogságot, ahol a fegyverrel és 
élelemmel való ellátás már nagyrészt az uralkodóra bízatott. 

A törvény 19. pontjától kezdve részletesen meghatározza a nemesi felkelő 
had rendjét, megyénként a megyék zászlaja alatt szakaszokba, századokba, a 
táborokban lovasezredekbe és gyalogzászlóaljakba szervezve állnak majd a nádor, 
azaz az ország főkapitánya vezetése alá. Intézkednek a felkelő sereg tiszti 
állományának kinevezéséről és jogállásáról, itt két törvénybe foglalt megjegyzés 
érdemel kiemelést, az egyik: "A fölkelő lovassághoz alkalmazandó tisztek 
kinevezése, akik valamint a gyalog katonasági tisztek is mindnyájan, a rendes 
katonaság tisztjeivel, a törzstiszteket sőt a vezérkarhoz tartozó egyéneket sem 
véve ki, egyenlő jelleggel bírnak, törvény és rég fönnálló szokás alapján a 
vármegyék intézkedési jogának marad fönntartva, azon arányban amint a lovasság 
fölállításához járultak."ls Amásik: "...azért ügyeljenek a törvényhatóságok, hogy 
első sorban olyanokat válasszanak, akik akár a katonaságnál, akár az előbbi 
fölkelésekben tisztséget viseltek."16 

Törvénybe iktatják névszerint a kerületi parancsnokok személyét, akiknek 
feladata a nemesi felkelő sereg egységes hadrendjének kialakítása, 
gyakorlatoztatása és igazgatása. A korszak háborúi bebizonyították a tüzérség 
szerepének fontosságát, így mivel ezzel a nemesi felkelő sereg hagyományosan 
nem rendelkezett, az Udvari Haditanács a diéta kérésére tüzérséggel is 
kiegészítette az inszurrekciót. 

Az országgyűlésen éles vitát váltott ki az átvonuló inszurgens, sereg 
vármegyei élelmezése, mivel ezt a nemesség ugyan magára vállalta, azonban az 
amúgy is erőteljesen elszegényedő északi és északkeleti megyék e terhektől sújtva 
éhínségtől tartottak. így erre némi kompromisszummal a hadseregnek élelmiszert 
szállítókat felmentik a vámok fizetése alól. Továbbá I. Ferenc is magára vállalja 
a szükséges esetekben való hadiellátás kiegészítését, és a felszerelés kipótlását, 
valamint ha Magyarország határain túl kerül sor a felkelő sereg bevetésére, abban 
az esetben az uralkodó állja a teljes ellátást. 

Az országgyűlésen egyéb kérdésekkel a rendek már nem értek rá 
foglalkozni, ugyanis a francia seregek már elérték közvetlenül a magyar határokat, 
és a határmenti portyák az országgyűlés gyors bezárását követelték, - s a diéta 
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bezárását követő néhány nap múlva Napóleon már Pozsonyból intézett kiáltványt 
a magyarokhoz, - igaz ez teljesen visszhangtalan maradt, ugyanis a magyar 
nemesség félt mindattól a politikai bizonytalanságtól, és attól a társadalmi 
gazdasági rendtől, amelyet Napóleon jelképezett a számukra. 

1805-ig a Magyar Királyság hihetetlenül nagy gazdasági és emberveszteségi 
áldozatot hozott egy olyan háborúk sorozatában a Habsburg Birodalom 
nagyhatalmi pozíciójának megvédéséért, mely Magyarország szempontjából 
végül is teljesen közömbös volt, hiszen szinte mindvégig ezek a háborúk német 
és olasz területeken folytak, s a legrosszabb esetben is épp csak a határt súrolták, 
- valamint a francia hadvezetés maximálisan mindvégig deklarálta, hogy 
Magyarországot a háborúban semleges félként, Ausztriától elválasztva, 
racionalizált rokonszenvvel kezeli. Nem is tudunk a hagyományos háborús 
súrlódáson túl francia részről durva, lakosságot sértő atrocitásról, visszaélések 
következményeként erőszakos cselekményekről sem. így a magyar rendeknek 
sem politikai, sem gazdasági haszna nem származott az egész Európán végig 
söprő háborúból, kivéve azt az átmeneti igen rövid gazdasági konjunktúrát, 
melynek jelei a nemesi építkezések megindulásában és a nemesi árutermelés 
felvirágzásában teljesedett ki. 1805-re azonban a devalváció teljesen tönkre tette 
a néhány évre kiemelkedő és feltörekvő árutermelői középnemesi rétegeket; - az 
egyre durvább vámintézkedések, melyek a magyar termékek kereskedelmének 
ellehetetlenítését okozták, a törvénysértő egyéb pénz és adókirovó intézkedések, 
mint pl. só árának országgyűlésen kívüli emelése is az ország elszegényedéséhez, 
erőtartalékainak feléléséhez, és a nemesség egyre szélesebb körű 
elégedetlenségéhez vezetett. így nem véletlen, hogy bár megszavazták a nemesi 
inszurrekciót az 1805-ös diétán, de a nemesi felkelő sereg igen lassan gyülekezett, 
- a nemesség otthon maradt, a kivárásra helyezve a hangsúlyt halogató taktikával. 

Napóleon tovább folytatta hadjáratát, és 1805. december 2-án a morvaországi 
Austerlitznél megsemmisítő vereséget mért az orosz-osztrák szövetséges hadakra, 
- melyet főleg a hadvezetés egységének teljes hiánya jellemzett a szövetségesek 
részéről, - addig Napóleon és hadvezetése, s az egész francia hadsereg 
iskolapéldáját adta az igen magas fokon,jól szervezett hadmozdulatok egységes 
irányításának, és a napóleoni stratégiai zsenialitásnak. 

I. Ferenc sietve békét kért, és a Pozsonyban aláírt békeszerződésben 
lemondott Velencéről, Istriáról, Dalmáciáról, a sváb földi és badeni birtokairól, 
soványka vigaszként megkapta Salzburgot. Magyarországon eközben felosztották 
a nemesi felkelést. Az elkövetkező két esztendő a magyar gazdaság katasztrofális 
helyzetét tovább fokozta. 1806. júliusára 100 ezüstforint hivatalos értéke 184 
papírforint volt. Az ország lakossága és a nemesség nem heverte ki az előző évek 
rossz termését, a megnövekedett robotterhek miatt a belső forrongás erősödött. 
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A feszültséget tovább fokozta az egyre növekvő drágaság, pl. 1 köböl búza 
átlagára a pesti piacon még 1800-ban is 2,22 ezüstforint volt, addig 1807-re 7,30 
ezüstforintrá emelkedett. 

1807-re a Habsburg Birodalom is kimerült, égetővé vált a gazdaság 
különösen a pénzügyi helyzeten való változtatás kérdése. Elsődleges kérdés a 
háború anyagi terhei elviseléséhez felvett kölcsönök rendezése, a fedezetlen 
papírpénz okozta infláció kezelése, amelyet jól bevált módszerrel minél nagyobb 
arányban a Magyar Királysággal kívánt megfizettetni, részben a magyarországi 
éves jövedelmeinek emelésével, részben a hadiadó újabb emelésével, esetleg új 
adó vagy egyéb jövedelemforrás feltárásával, melyet elsődlegesen az 
államadósságok törlesztésére kívánt fordítani az uralkodó. 

József nádor javaslata, hogy a gazdaság fellendítése és Magyarország 
helyzetének javítása lehetne a legcélravezetőbb eszköz a pénzügyi források 
megteremtésére, minden erőfeszítés ellenére elbukott, mivel I. Ferenc a közvetlen 
környezete tanácsára mereven elzárkózott ettől. Szükségessé vált a hadsereg 
reformja is, így ismételten Károly főherceg lett a hadsereg vezére, aki a 
hadtudományokban való jártasságot most már rákényszerítette a tisztikarra, így 
többek között a térképészeti ismeretek oktatását és alkalmazását is, szakított az 
idejét múlt vonalharcászattal, és új gyalogos kiképzési és harcászati szabályzatot 
vezetett be. 

Ilyen körülmények között került sor az 1807-es országgyűlés összehívására. 
Az országgyűlés feladata a királyi propozíciók szerint ismételten az összbirodalmi 
nagyhatalmi erőpozíció megőrzéséhez a gazdasági terhek feltétel nélküli vállalása 
volt, - azaz a rendek gondoskodjanak a hadsereg állandó utánpótlásának 
módozatairól és a hadiadók szükség szerinti megemeléséről, - nemesség úgy 
alakítsa át a nemesi felkelés alkotmányos jogi kereteit, hogy az, az uralkodó 
bármikori összehívása esetén, azonnal készen álljon a harcra. 

A rendek először saját nemzeti követeléseiket szegezték szembe az 
uralkodóval, amelyek közül ismételten a legfontosabbak a kereskedelmi és 
vámpolitikai szabályozással foglalkozó követelések, és az országgyűlés 
alkotmányos törvényekben lefektetett jogait érintő kérdések, mint pl. a békekötési 
és a háborúba belépési jog, a magyar kormányszékek jogköre magyar ügyekben, 
a só árának megállapítása, és egyéb önkényes adók kivetésének a kérdése, 
melyeket szintén sérelmeztek a rendek. 

I. Ferenc végül a hosszas huzavona után hajlandó volt néhány kisebb 
engedményre a kereskedelem némi könnyítése terén, az 5., 6., 7.,tc.-ben, melyek 
a gabona és a bor, valamint a behozott áruk vámjára vonatkoztak. így a rendek 
- főrendi tábla erőteljes nyomására - félretették a nemzeti sérelmeket, ugyanis a 
nemesség féltve a nemesi kiváltságait, és félve a francia eszmék tömegekre 
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gyakorolt hatásától, rátért a hadügy fő kérdéseinek megtárgyalására, azaz az 
újoncok és a hadisegély megajánlására. 

Tehát az 1807:l.tc.-ben a rendek megajánlották a 12.000 újoncot, igaz 
hosszas viták után, de a magyar ezredek rendszeres meghatározott időre szóló 
állandó kiegészítéséhez már nem járultak hozzá, s az 1802 előtti szokásos hadfogás 
visszaállítását mondták ki, és újra szorgalmazták a magyar vezényleti és szolgálati 
nyelv bevezetését a magyar ezredeknél. Az önkéntes ajánlatról szóló 2.tc.-ben 
pedig bár minden részletkérdést megvitatnak, sok ellenzéki hozzászólás ellenére, 
végül a rendek mégis felajánlják az évi nemesi "tiszta" jövedelmük egyhatodát 
önkéntes hadiadóként, - s a nemfizetők ellen már előre szankciókat helyeznek 
kilátásba. Az uralkodó a további sérelmek vagy egyéb kérdések, különösen a 
reformmunkálatok tárgyalását, a célja elérése után felfüggesztette és bezáratta 
az országgyűlést. 

I. Ferenc figyelme újra a külpolitika és a diplomácia világa felé fordult. 
Európa államai és nagyhatalmai 1808-ra már ismételten mozgolódtak, s nem 
tudták elviselni az egész Európát hatalma, illetve atyáskodó gyámsága alatt tartó 
Franciaország nagyhatalmi túlsúlyát, s egymás után fellázadtak. Napóleon 
kudarcai a Habsburg uralkodót a szövetségek újraélesztésére és a gyors ütemű 
katonai készülődésre késztették. így 1808. augusztus végén az új feleség, Mária 
Ludovika megkoronázása ürügyén összehívattatott a magyar országgyűlés. 

A királynői koronázás színpompás eseményét, a királyi és nádori 
beszédeket, azonban az udvar arra használta fel, hogy ellenséges hangulatot szítson 
a franciák ellen, s rávegyék a rendeket egy újabb háború terheinek úgymond 
saját érdekeik védelmében való vállalására, - s a nemesi felkelés 3 éven belüli 
bármikori összehívására. 

Az országgyűlés ismételten behatóan foglalkozott az inszurrekció 
kérdésével, s az 1808:2.tc.-ben megalkották a korszak legrészletesebb 
szabályozását a nemesi felkelésről, "A fölkelésnek az alább írott módon való 
fölajánlásáról" címmel, amely egyben a nemesi felkelést szabályozó törvények 
történeti összefoglalójává is vált, mivel az egyes kérdéskörökben a rendek 
erőteljesen visszautaltak az 1500-as években szabályozott részletek érvényben 
tartására is, és ezeket szervesen összekapcsolták a napóleoni háborúk során 
összehívott nemesi felkelések tapasztalataival. 

Teljesítik az uralkodó kérését, és megszavazzák az inszurrekció 3 éven 
belüli bármikori összehívhatóságát, igaz ezt főleg I. Ferenc a reformmunkálatok 
majdani békeidőben történő tárgyalásának az ígéretével éri el. Majd foglalkoztak 
anemesi felkelés kihirdetésével, a felkelő nemesek személyének meghatározásával, 
mely szerint minden egyes nemes ember családjából 1 fő köteles személyesen 
hadba vonulni, - de még büntetés terhe alatt a honfiúsított idegenek is. így a 
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szabályozás értelmében a családi viszonyok figyelembe vételével: "2.§. Ha az 
atya fiával egy kenyéren és háztartásban él, az 1523:20.tc. értelmében"17 - csak 
egyikük volt köteles felkelni; - s az 1545:19.tc. értelmében ugyanezt a szabályt 
alkalmazták az egy háztartásban lakó testvérekre is. 

A nemes család vagyona-jövedelme határozta meg az inszurgens lovas vagy 
gyalogos beosztását is, - így azok, akiknek 1807. évi jövedelme 3.000 forintvagy 
ennél több, lovon, az 1.000 forint feletti jövedelemmel rendelkezők pedig 
gyalogosokként, saját kpltségükön voltak kötelesek szolgálni. - Az ennéjlszegényebb 
nemesek a felkelési hozzájárulási pénztárból kérhették az élelmezésüket és a 
felszerelést. A nemesi felkelés alól való kivétel mindig csupán az adott személyre 
korlátozódott, s maga helyett - vagyoni viszonyaihoz képest - lovast vagy gyalogost 
kellett állítania. így nyert szabályozást az is, hogy mely okból kik nem 
katonáskodhattak, kivételt képeztek tehát a betegek, az idős korúak, a szellemi 
fogyatékosok, a szerzetesek, a tanárok, a törvényhatósági szolgálatban lévő 
tisztviselők, a sok kiskorú gyermeket eltartó családfok, a kiskorú árvák, és ha a 
családnak egyetlen törvényes örököse volt csak életben. 

Részletesen tárgyalták a rendek az egyház és a városok kötelezettségeit is. 
Kimondták, hogy az inszurrekció tisztjeit az állandó katonaság tisztjeivel egyenlő 
hatáskör illeti meg, s megtiltották, hogy a nemesi felkelő sereget akár testületileg 
vagy az inszurgenseket egyénileg az állandó birodalmi hadsereg ezredeibe 
áthelyezzék, továbbá hogy a nemesi felkelő sereget támadó hadműveletekbe az 
ország határain kívül bevonják. 

Kitért a törvény a diétái viták nyomán a hadipénztár, a zsold összegének 
meghatározására, a felkelt katonaság ruházatára és élelmezésére, a hadszervezetre, 
a parancsnokok személyére és feladatkörükre, továbbá a felkelő sereg tüzérséggel 
és szekerészettel való hadkiegészítésére a király költségén. 

Az 1808:3.tc.-ben részletesen szabályozták a felkelt sereg hadiszemléjét, 
állandó készenlétben tartásának módozatait és hadgyakorlatoztatását. A fenti 
törvényekkel szoros összhangban az 1808:11 .tc-ben pedig szankcionálták a rendek 
a felkeléssel kapcsolatos összes kihágási lehetőség megbüntetését. 
Záróakkordként, a háború közvetlen betörésétől félve, a rendek engedelmesen 
megajánlották önként és jóakarattal a 20.000 újoncot, - itt azonban érdemes 
felfigyelni két apró részletre a törvény szövegében, mely jelzi az újoncállítás 
rendkívüli nehézségeit, - az egyik: "...a jelen ajánlatnál fogva az ezen újoncokban 
bármiképpen előforduló fogyatékok pótlására se legyenek semmi címen 
kötelezhetők"18 - a rendek. A másik: "...a csaknem szakadatlan újoncállítások 
után, az illető tisztek az újoncok alakját, termetét, korát és minőségét illetőleg ha 
különben fegyverviselésre alkalmasok, minden szükségtelen válogatástól 
óvakodjanak."19 A bécsi udvar kívánságainak teljesítése után L Ferenc még 
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nagylelkűen engedélyezte a Ludovika-akadémia felállítását, de azután gyorsan 
bezáratta az országgyűlést. 

1809-ben a háború újabb kitöréssel fenyegetett, míg az Udvari Haditanács 
I. Ferencet háborúra tüzelte, addig a Habsburg uralkodó törekedett egy 
megmerevedett változtatástól mentes elavult kormányzati és politikai rendszert 
fenntartani, egy olyan birodalomban, amely gazdasági, pénzügyi és katonai 
erejénél fogva már réges-rég kivérzett. Bécs számára a tetemes háborús 
államadósságok krónikus államcsőd helyzetet teremtettek, s Anglia következetes 
pénzügyi pumpája nélkül már rég összeomlott volna. 

Ebben a helyzetben a Habsburg uralkodó nem volt képes felmérni és 
tudomásul venni tanácsosaival egyetemben, hogy az úgynevezett Osztrák 
Császárság a háborúban érintett területeivel - a hadikárok révén - erősen lepusztult. 
A területi veszteségek miatt folytatott revans harcok, a még megmaradt területeket, 
s különösen a nem háborúzó Magyar Királyságot gazdasági és katonaállítás révén, 
olyan áldozatok és terhek elviselésére kényszerítette, mely az amúgy is fejletlenebb, 
elmaradottabb gazdaság súlyos visszaesését és leépülését eredményezte. 

1809. április 10-én az Osztrák Császárság megindította Napóleon elleni 
hadjáratát, de a sereg fokozatos vereségeivel, oly annyira visszahúzódni 
kényszerült, hogy a hadműveletek már májusra a Magyar Királyság területére is 
átterjedtek. I. Ferenc összehívta a magyar történelem utolsó nemesi felkelését, s 
1809. június 14-én a győri csatában az egyébként bátran harcoló, de igen rosszul 
felfegyverzett és rossz hadvezetési stratégiával irányított nemesi felkelő sereget 
a francia Beauharnais csapatai teljesen szétverték. 

A magyar nemesség és a magyar társadalom pedig közvetlenül megismerve 
a megszállt területek élelemmel és csapatszállítással való teljes kiszipolyozását, 
igen keserűen, de egyre inkább afelé hajlottak, hogy a Habsburg abszolutizmus 
fenntartása még mindig elviselhetőbb teher a Magyar Királyság vállán, mint amit 
a franciák jelenléte jelentett. 

A Habsburg Birodalom 1815-re már csak látszat nagyhatalom maradt, igen 
erőteljesen Anglia és Oroszország jóindulatának köszönhetően. A Magyar 
Királyság a világpolitika színpadán bár nem szerepelt, mégis hogy egyáltalán a 
Habsburg-ház végig tudta küzdeni az 1792-től 1815-ig tartó Franciaország elleni 
háborúkat, az minimum 35-40 %-ban a Magyar Királyság gazdasági és 
emberanyag tartalékának, és a háború alatti folyamatos kihasználásának volt 
köszönhető, melyben igen ellentmondásos érdekeltséggel ugyan, de a magyar 
nemesség is érdekelt volt. 
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Jegyzetek: 
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19. U. o. I. Ferenc 1808:6.tc. 391. o. 
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Trostovszky Gabriella - Vissi Zsuzsanna 

A Magyar Országos Levéltárban őrzött családtörténeti 
cédulagyűjtemények számítógépes feldolgozása 

A Magyar Országos Levéltárban évtizedek óta tartósan magas a család-
és helytörténeti kutatások száma. A kutatói igényeknek a többnyire kéziratban, 
egyetlen példányban rendelkezésre álló hagyományos segédletek 
(mutatókönyvek, mutatókartonok, lajstromok stb.) már nem képesek megfelelni, 
annál is kevésbé, mivel ezek a segédletek csak egy szempontú - család- és helynév 
szerinti - keresést tesznek lehetővé, ez pedig a legtöbb kutató - például a társadalmi 
mobilitással, családrekonstrukciós vizsgálatokkal, ipartörténettel foglalkozók -
számára nem elegendő. A sürgető kutatói igény vezetett oda, hogy 1993-ban 
megkezdtük egy több szempontú visszakeresést biztosító számítógépes adatbázis 
tervezését. 

Első lépésként a magyar kancellária levéltárában elhelyezett, nagyobbrészt 
Illésy János által 1900 körül készített feltárócédulák számítógépes feldolgozását 
tűztük ki célul. 

Illésy János egyetemi tanulmányai befejezése után, 1886-ban került az 
Országos Levéltárba, ahol 1905-ig, haláláig dolgozott. Számos publikációja közül 
a legismertebb az Országos Levéltárban őrzött Királyi könyvek betűrendes 
mutatója, melyet Pettkó Bélával közösen állított össze. Olyan, a helytörténészek 
számára nélkülözhetetlen kézikönyvek, mint a „Községi kiváltságlevelek 
jegyzéke", valamint a „Vásárszabadalmak jegyzéke" ugyancsak az ő munkái. 

Az általa és munkatársai által készített, A 131 - Családtörténeti 
cédulagyűjtemény jelzet alatt őrzött mintegy harmincezer cédula az Országos 
Levéltár több mint 70 különféle irategyüttesére vonatkozóan tartalmaz adatokat. 
A készítők célja elsősorban az volt, hogy összegyűjtsék az egyes családok 
nemességét, kiváltságát, rangemelését dokumentáló források lelőhelyének adatait. 
A gyökeres jogokat biztosító iratok gyors visszakereshetőségére igen nagy szükség 
volt a napi ügyvitelben, mivel a Belügyminisztérium a nemességigazolásokat az 
Országos Levéltár szakvéleménye alapján adta ki, és az ezzel kapcsolatos 
kutatómunka nem csekély terhet rótt a levéltárnokokra. 

Különösen értékes a cédulagyűjtemény első részét képező, hozzávetőleg 
tízezer cédulát tartalmazó sorozat, mely főként a helytartótanácsi levéltárban 
található XVIII-XIX. századi nemesi összeírások alapján készült. 

A nemesi összeírások kutatása a cédulamutató nélkül gyakorlatilag 
elképzelhetetlen, hiszen a helytartótanácsi tisztviselők által az iratokhoz készített 
egykorú segédletek a különféle összeírásokban található hatalmas mennyiségű 
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névanyagot nem dolgozták fel. Az Illésy-féle cédulák nélkül a kutatás csak az 
iratok egyenkénti átnézésével volna lehetséges, ami, ha tekintetbe vesszük, hogy 
csak Vas megyében például több száz nemesi családdal kell számolni, még a 
legelszántabb kutatót is visszariasztja. 

A cédulákat meglepő következetességgel készítették el. Ez a 
következetesség az adatok feltüntetésének sorrendjében és a levéltári jelzetek 
rövidítési rendszerének kidolgozásában egyaránt megmutatkozik. Természetesen, 
minthogy a hosszan elhúzódó munkálatban többen is részt vettek, bizonyos 
egyenetlenségek tapasztalhatók, de ezek a gyűjtemény használhatóságát a 
legkevésbé sem befolyásolják. 
A cédulák általában a következő adatokat tartalmazzák: 

IJ - az adományos család-, elő- és keresztneve, 
- az adományos feleségének neve, 
- leszármazottaik és azok házastársainak nevei, 
- az adományos testvérei és azok házastársainak és leszármazottainak 

nevei, 
- eltérő családnevű rokonok, vagy adományostársak és azok 

házastársainak, leszármazottainak nevei, 
2./ - az adománylevél kiadójának neve, 

- a kiadás helye, 
- a kiadás időpontja, 
- az adomány fajtája, 

3.1 - az oklevél kihirdetésének helye, 
- a kihirdetés ideje, 

4./ - a birtokadomány esetében az adományozott birtok neve és megyéje, 
5./ - országos levéltári jegyzetek, 
6.1 - utalás a jelzet alatt található forrás fajtájára, 
ÍJ - utalás a szakirodalomra, 
8./ - utalás megyei városi és egyházi - hiteleshelyi - levéltári jelzetekre, 
9./ - utalás rokon családtagokra, vagy adományostársaikra. 

A feltárt források sokszínűségéből következően viszonylag kevés az olyan 
cédula, amelyen minden itt felsorolt adat szerepel, de a legfontosabb adatok - az 
adomány kiadójának neve, a kiadás helye, ideje, a kihirdetés helye és a levéltári 
jelzet - ritkán hiányoznak az adományosok neve mellől. 

A következő ábrákon néhány jellegzetes típusát mutatjuk be a céduláknak. 
Látható, hogy bármilyen következetesen rövidítették is annak idején a levéltári 
jelzeteket, feloldásuk bizony nem egyszerű dolog. 
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Mindazonáltal a cédulamutatónak vitathatatlan előnyei mellett megvannak 
a maga korlátai is. 

Ezek közül a leginkább zavaró az, hogy mivel a cédulák egy példányban 
készültek, csak egyetlen családnév szerinti keresést tesznek lehetővé, még akkor 
is, ha a készítők utalócédulák elhelyezésével igyekeztek biztosítani, hogy az 
adományban közösen részesülő különböző családnevű személyek is fellelhetők 
legyenek. Megállapítottuk azonban, hogy az utalás távolról sem történt meg 
minden esetben. így például nem található utalás a feleségek, férjek, 
mostohatestvérek nevénél, és a sógorok, unokatestvérek neve is csak ritkán fordul 
elő külön cédulán. 

További problémát jelent a családnevek eltérő írásmódja. Egy adott család 
neve különféle formában fordulhat elő (pl. Ötvös, Eötvös, Ötves, Ötwös, Eötveös 
stb.), és még ha valamelyest javítja is a helyzetet, hogy a cédulákat nem szoros 
betűrendben, hanem fonetikusan sorolták be, a keresés így is meglehetősen 
nehézkes. 

A gyakori családnevek esetében (pl. Kis, Nagy, Kovács stb.) igen sok 
cédulát kell átnézni ahhoz, hogy egy adott megyében honos, vagy egy ismert 
előnevet viselő családot megtaláljuk. Ebből következik, hogy a cédulák 
segítségével előnévre vagy honosságra egyáltalán nem lehet keresni, tehát nincs 
lehetőség például arra, hogy egy-egy megye nemesi közösségével kapcsolatban 
vizsgálódjunk. 

Ugyancsak nem lehet egyes uralkodók adományaira, az adomány fajtájára, 
vagy az adományozott birtokok nevére vonatkozóan kutatni. 

Első adatbázisaink dBase rendszerben készültek, azonban a munka során 
hamar világossá vált, hogy a cédulamutató egy társadalomtörténeti adatbázis 
gerincét képezheti, ezért nagy mennyiségű és sokfajta forrás feldolgozására kell 
felkészülni, melyek között a gyökeres jogokat biztosító adománylevelek szövegét 
tartalmazó másolati könyvek mellett például családi levelezés, összeírások, 
névjegyzékek is megtalálhatók. Ilyen szerteágazó feladat megoldására azonban 
a kötött mezőszerkezetű dBase adatbázis csak korlátozottan alkalmas, ezért alapos 
megfontolás után a változó hosszúságú mezőkkel és változó hosszúságú 
indexekkel dolgozó ARCTIS adatbáziskezelő rendszer mellett döntöttünk. 

A munkálat új szakaszát 1995-ben az OKTK és az OTKA támogatásával 
az ARCTIS rendszert kifejlesztő ARCANUM Databases-szel kezdtük meg. 

Az ARCTIS eszköz számos előnyös lehetőséget biztosít. Ezek közül a 
felhasználó szempontjából legfontosabb, hogy e rendszerben az almezők és 
ismétlődő almezők segítségével bonyolult, összekapcsolódó, egymásba épülő 
adatbázisokat lehet létrehozni, melyekben szavas, kifejezéses és kijelöléses 
indexelés mellett igen gyors és pontos keresés biztosítható. A program 
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nélkülözhetetlen eleme, hogy csonkolási, maszkolási eljárások révén lehetővé 
teszi a különféle írásmóddal szereplő nevek összekapcsolását, és az 
általánosságban ismert logikai operátorok használata mellett szomszédossági 
operátorok alkalmazására is lehetőséget nyújt. Mindemellett az adatok, 
keresőkérdések, találati listák megjelenítése egyértelműen felhasználóbarát. A 
rendszer további előnye, hogy segítségével igen gyorsan megoldható a rögzítés, 
így joggal remélhető, hogy 1996 végére lezárul a munkálat első szakasza, és 
befejeződik a cédulagyűjtemény feldolgozása. 

A cédulák adatainak rögzítése megfelelő előkészítés után a széles körben 
használt TEXTAR programban történik. Ellenőrzés és javítás után ARCTIS 
adatbázisba konvertálva kerül a felhasználóhoz az adatállomány. 

Az adatbázis részei a következők: 

1J Név. 
Itt rögzítjük az adományban részesülő valamennyi személy nevét, meghatározott 
sorrendben és meghatározott rövidítések alkalmazásával. 
2./ Kiadó-. 
Itt rögzítjük a kiadásra vonatkozó valamennyi adatot, külön almezőben a kiadó 
nevét, a kiadás helyét, a kiadás idejét és az adomány vagy a forrás fajtáját, 
meghatározott rövidítések alkalmazásával. 
3./Honos: 
Itt rögzítjük az adománylevél kihirdetésével kapcsolatos adatokat, külön 
almezőben a kihirdetés helyét és idejét. 
4./ Jelzet-. 
Itt rögzítjük az Országos Levéltárban őrzött iratok jelzetének adatait, külön 
almezőben a jelzetek egyes meghatározott elemeit. 
5./ Birtok-. 
Itt rögzítjük a birtokadományra vonatkozó adatokat, külön almezőben a birtok 
megyéjét és nevét. 
6./ Utalás'. 
Itt rögzítjük a cédulán utalásként szereplő névadatokat. 
ÍJ Megjegyzés'. 
Itt rögzítjük a megyei, városi vagy egyházi - hiteíeshelyi - levéltárak irataira 
vonatkozó utalásokat, vagy egyéb kiegészítő információkat, meghatározott 
rövidítések alkalmazásával. 
8./ Sorszám: 
Itt rögzítjük a cédula sorszámát. 
Az adatbázis valamennyi mezője és almezője ismételhető. 
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A cédulán szereplő adatok közül nem rögzítjük a szakirodalomra 
vonatkozó információkat, mivel ezek többnyire az általánosan használt 
családtörténeti szakirodalomra - Nagy Iván, Kempelen, Siebmacher, stb. -
vonatkoznak, és többnyire nem részletes bibliográfiai adatok, hanem csak 
utalások. 

Az Illésy-féle feldolgozásban szereplő néhány irategyüttes - például az 
erdélyi bírósági iratok egy része - elpusztult, ma már nem lelhető fel, ezért ezek 
a nem hasznosítható jelzetek az adatbázisban nincsenek feltüntetve. Egyes - főként 
egyedi jegyzőkönyvekre utaló - rövidítések feloldása minden igyekezetünk 
ellenére nem sikerült eleddig, és néhány jelzés értelmét sem ismerjük pontosan, 
azonban ezek az apró bizonytalanságok a számítógépes feldolgozást nem 
hátráltatják, mivel a teljes gyűjteménynek kevesebb, mint 1 %-át érintik. 

Tapasztalatból mondjuk: az ARCTIS program eredményes használatához 
alapvető számítógépes ismereteken (hogyan működik a számítógép billentyűzete, 
mi a fájl és a könyvtár, hogyan használható a merevlemez és a hajlékony 
mágneslemez), valamint az adatbázisokkal kapcsolatos alapfogalmak (adatbázis, 
rekord, mező, index, találati halmaz) ismeretén kívül csak kíváncsiságra és némi 
türelemre van szükség, mivel a képernyőről mindig leolvashatók a legfontosabb 
információk, az éppen elérhető funkciók. 

A programban a keresést legegyszerűbben egy keresőűrlap kitöltésével 
indíthatjuk. 

Kereses Megjelenítés Nyomtatás Opciók eXit 56Kb Set 0 10482/1 
Keresés 

Mú'ue letek 
( n(U)) - nax. n szó távolság 
< n(N)) - nax. n szó táv. sorrend nélkül 

<S) - egy előfordulásban 
(F) - egy nezőben 
AND - ÉS (egy rekordban) 
NOT - NEM (nen egy rekordban) 
OR - UAGV 

— Készülő halmaz 
Sorszáma: 
Fájl neve 

Mezők: Kérdések: Kapcsolat: 

Kiadó: 
Kiadás helye: 
Kiadás ideje: 
Adomány jellege: 
Honosság helye: 
Kihirdetés: 
Birtok: 
állag: 
Megjegyzés: 
Sorszám: 

ti Tab-Kapcsolat F2-Lexikon F3-Találati h. F4-Kérdés F5-0perátorok Enter-Keresés 
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A képernyő felső sorának bal oldalán a menü - az aktuális menüelem 
kivilágítva - látható. 

A felső sor jobb oldaláról az utolsó találati halmazra vonatkozó adatokat 
olvashatjuk le. Ez esetünkben, minthogy még nincs keresésből származó halmaz, 
az adatbázis összes rekordját - 10.482 rekordot - tartalmazó „nulladik halmaz". 

A bekeretezett munkaterület felső keretének közepén az aktuális üzemmód 
- Keresés - megjelölése látható. 

A legalsó sorban az éppen elérhető funkciók felsorolása jelenik meg. 
Indítás után a kereten belül balra fent a lehetséges műveletek táblázatát, 

jobbra fent a készülő halmazra vonatkozó információkat, ezek alatt pedig a 
keresőűrlapot látjuk. 

Kereses Megjelenítés Nyomtatás 

NEU 
Műveletek 

Opciók eXit 
— Keresés — 

56Kb Set 0 10482/1 

1 

2 fiBHORTIS 
1 ABODÍ 
2 ABONVI 
1 ABRAHáMFALUA 

ABRAHáMV 
1 ACSáDI 
2 ACIOFFER 
2 ACZ 
2 ACZAD 

ACZÉL 
ACZ¥ 
ADALBERT 

4 
1 
3 
2 ADAMICS 
1 ADAMKOUICS 

Birtok: 
állag: 
Megjegyzés: 
Sorszám: 

szó távolság 
szó táv. sorrend nélkül 
fordulásban 
ó'ben 
rekordban) 

m egy rekordban) 

I — Készülő halmaz — | 
Sorszáma: 
Fájl neve: S E O 0 0 1 

rdések: Kapcsolat: 

U PgUp/PgDn + , * / Home/End Del Enter-Kiválasztás Esc-Kilépés 

Az űrlap sorait kitölthetjük közvetlenül vagy az F2 funkciós billentyű 
hatására a keret bal oldalán legördülő indexből való választással. 

A kitöltésnél maszkolásra, illetve jobbról vagy balról való csonkolásra 
egyaránt használhatjuk a pontosan egy karaktert (!), nulla vagy egy karaktert (?), 
tetszőleges számú karaktert (*) helyettesítő jeleket. 

Az indexben az ismert lehetőségeken - nyilak, PgUp, PgDn, stb. - kívül a 
keresett szó kezdőbetűinek leütésével is lehet navigálni. A betűk leütése azonnal 
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a keresett szó környezetébe visz. 
A változó hosszúságú indexek jelentősége különösen a nevek és a levéltári 

jelzetek esetében mutatkozik meg, mivel ezeknél elengedhetetlen, hogy az adat 
teljes egészében látható legyen. 

Az index ablaka felső keretének közepén az indexet azonosító prefixum -
esetünkben NÉV -, alsó keretének közepén az éppen keresett szó vagy szótöredék 
- esetünkben BIRO - helyezkedik el. A prefixum ismeretére a parancsmódú keresés 
során az index azonosításához van szükség. A személynevek, illetve a megyenevek 
közös indexben szerepelnek, tekintet nélkül arra, hogy az adatbázisban a NÉV 
vagy UTALÓ, illetve a HONOS vagy BIRTOK mezőben helyezkednek-e el. 

A keresést nemcsak az űrlap kitöltésével, hanem keresőkérdés 
megfogalmazásával is indíthatjuk. Erre szolgál az F4 funkciós billentyű hatására 
a kereten belül, alul megjelenő ablak. 

A parancsmódú keresés csak első látásra tűnik bonyolultnak. Némi 
próbálgatás után könnyen belátható, hogy segítségével számos esetben 
könnyebben jutunk a kívánt adathoz, mint az űrlap kitöltésével létrehozott találati 
halmazok kombinálásával. 

Megjelenítés Nyomtatás Opciók eXit 
Keresés — 

Műveletek 
( n(U)) - nax. n szó távolság 
( n(N>) - nax. n szó táv. sorrend nélkül 

(S) - egy előfordulásban 
(F) - egy mezőben 
OND - ÉS (egy rekordban) 
NOT - NEM (nem egy rekordban) 
OK - UflGV 

Mezők: 
Név: 
Kiadó: 
Kiadás helye: 
Kiadás ideje: 
Adomány jellege: 
Honosság helye: 
Kihirdetés: 

Kérdések: 

Kérdés 

56Kb Set 0 10482/1 

Készülő halmaz — 
:»SZ 

Fájl 
Sorszáma: B 

jl neve: MÜMISISH 

| Sorszám: 

ti Tab-Kapcsolat F2-Lexikon F3-Találati h. F4-Kérdés F5-Operátorok Enter-Keresés 
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Amikor az űrlap kitöltését, vagy a keresőkérdés megfogalmazását 
befejeztük, ENTER hatására megindul a keresés, melynek befejeztével a képernyő 
közepén megjelenő ablakban a találati halmazra vonatkozó információ - mi volt 
a feltett kérdés, és hány rekord található a készülő halmazban - olvasható. 

Újabb ENTER hatására a megtalált tételek rövid találati listában jelennek 
meg. Ez a lista csak a NÉV mező adatait mutatja egysoros formában. A listát 
szerkeszthetjük, egyes rekordokat megtarthatunk, másokat "eldobhatunk". 
A lista tetszőleges tételét teljes formátumban is megjeleníthetjük. 

Keresés Megjelenítés Nyomtatás Opciók eXit 31Kb Set 0 10482/1 
r — Levéltár 
NEU Dabi de Zágráb Mátyás gy:Mihály 
KIAD NEU Zsigmond 

HELV Pozsony 
EUSZ 1430.01.08 

LEUJ ALLG c30 
0L3 Extraserialia 
0L6 7 
0L8 2 

HEGJ Máramaros arm 
SO Dl 

A teljes megjelenítésnél a keresett szavak kivilágítva láthatók. A levéltári 
jelzet abban a formában olvasható, ahogy azt a kérőlapon, illetve a 
hivatkozásokban fel kell tüntetni. Az adatbázis mezőit az indexeknél már 
megismert prefixum azonosítja. 
A kiválasztott tételeket fájlba vagy nyomtatóra irányíthatjuk. 

Az elkészült találati halmazokat elmenthetjük, később ismét 
megjeleníthetjük, és a meglévő találati halmazokkal is végezhetünk különféle 
műveleteket, vagyis kiválaszthatjuk két vagy több halmaz közös, vagy eltérő 
elemeit. 

Lássunk most néhány példát az adatbázis használatára. 
Keressük meg azokat az Abaúj megyében honos Kovács - Kováts, Kovách, 

Kovach - nevű adományosokat, akiknek felesége is ismert, és adománylevelüket 
nem III. Ferdinándtól nyerték. 

A keresőkérdés megfogalmazása előtt tudnunk kell, hogy a feleségek nevét 
"n:" = neje rövidítés után, az uralkodók nevét pedig célszerűen "Ferdinánd 3", 
"Lipót 1", stb formában rögzítettük. 
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Kérdés: NÉV = (kovü! AND n) 
A kérdés értelmezése: 
A három felkiáltójel jelöli, hogy a "Kov" után három, és csak három betű 
következik. AND, vagyis logikai "ÉS" jelöli, hogy a Kovács családnév és az "n 
= neje" együttes előfordulását keressük. 
Találati halmaz: 62 rekord 
A kérdés hatására a program megtalálja mindazokat a rekordokat, amelyekben a 
Kovács családnév - bármely írásmódban - és a "n = neje" kifejezés együtt szerepel, 
de nem tesz különbséget a Kovács nevű adományosok, illetve a Kovács nevű 
feleségek között. 
Találatot ad például Felker György n.Kovács Zsuzsa gy(ermekeik): György, 
András, János, Mihály, Tóbiás (F209. sorszámú cédula) vagy Ködmön Béla 
n.Horzo Dorottya gy:Bálint ennek n:Kovács Anna (KI029. sorszámú cédula) is. 

Kérdés: NÉV= (kovü! (3(W))n) 
A kérdés értelmezése: 
A 3(W) szomszédossági operátor jelöli, hogy a Kovács családnév és a "neje" 
kifejezés között legfeljebb három szó állhat, és a "neje" kifejezésnek a Kovács 
családnév után kell állni. Azért választottunk három szó távolságot, hogy ne zárjuk 
ki a keresésből azokat a neveket sem, ahol a családnevet előnév és keresztnév is 
követi. 
Találati halmaz: 27 rekord. 
A kérdés hatására a program csak azokat a rekordokat találja meg, ahol az 
adományos neve Kovács, és emellett előfordul az adományos tetszőleges 
vezetéknevű felesége is. 

Kérdés: NÉV= (kovü! (3(W))n) AND (hhly=aba*) NOT (kiad= Ferdinánd 3) 
A kérdés értelmezése: 
Az "aba*" kifejezés segítségével megtaláljuk az Abaúj megyében honos 
családokat akkor is, ha a megye neve Abaújvár vagy Abaúj-Toma formában 
szerepel. 

NOT, vagyis logikai "NEM" jelöli, hogy csak azokat a rekordokat 
keressük, ahol az adományozó nem III. Ferdinánd. 
Találati halmaz: 2 rekord 
A kérdés hatására a program megadja a választ elképzelt kutatási témánkra: két 
olyan Abaúj megyében honos Kovács nevű adományos létezik, akinek a feleségét 
is ismerjük, és adománylevele nem III. Ferdinándtól származik, mégpedig: 
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1./ NEV 

KIAD 

HONOS 

LEVJ 

S O 

2./ NÉV 

KIAD 

HONOS 

LEVJ 

SO 

Kovács Tamás n: Molnár Anna 
gy(ermekeik): János, István, György t(estvére) - tudniillik 
Kovács Tamásé, az adományosé,): János m(ostoha) 
t(estvére): Nagy András 
NÉV Ferdinánd 2 
HELY Bécs 
EVSZ 1624. 10. 06. 
MEGY Sáros 
HEV 1625 

Abaúj 
Toma 

C 30 - Helytartótanácsi Levéltár - Acta nobilium -
Extraserialia - F.7. - No 22. 
K842 

Kovács Benedek n: Szabó Kata t: János, Mihály, István 
(adományostársak) Benkő Máté, Péter, Mihály 
NÉV Ferdinánd 2 
HELY Bécs 
EVSZ 1628.11.20. 
MEGY Borsod 
HEV 1629 

Abaúj 
Toma 

C 57 - Helytartótanácsi Levéltár - Departamentum 
nobilitare - 1824 - F. 50. 
C 57 - Helytartótanácsi Levéltár - Departamentum 
nobilitare - 1824 - F. 64 
K850 

Nézzünk most egy összetettebb feladatot! 
Keressük meg azokat a Molnár nevű családokat, amelyek a XVIII. századi nemesi 
összeírásokban Vas megyénél szerepelnek, és nemeslevelük másolata 
megtalálható valamelyik országos levéltári irategyüttesben. 

A keresőkérdés megfogalmazása előtt tudnunk kell, hogy a levéltári 
jelzeteket tartalmazó mező indexelése kifejezéses, vagyis az indexben nem 
kereshetünk a jelzetben előforduló minden egyes szóra, hanem csak az egyes 
jelzetekre összefüggően. Például nem fogjuk megtalálni Vas megye előfordulását, 
csak ebben a formában: C30 Vas, mégpedig azért, mert a szóbanforgó iratok a 
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C30 törzsszám alatt nyilvántartott irategyüttesben találhatók. 
Az egyes irategyüttesek tartalmával kapcsolatban az adatbázishoz tartozó kezelési 
útmutató ad segítséget. 

Kérdés: ALLG=(c30 vas* AND (c30 !* doc* OR c30 !* acta* OR a57* OR 
e228*)) 
A kérdés értelmezése: 
A "c30 vas*" kifejezés jelzi, hogy valamennyi Vas megyére vonatkozó jelzetet 
keressük. 
A "c30 !*.doc*" és "c30 !* acta*" kifejezés jelzi, hogy mindazokat a C 30 
irategyüttesben előforduló jelzeteket keressük, melyeknek sorozatcíme 
Documenta vagy Acta, mivel ebben az irategyüttesben csak ezekben a 
sorozatokban található nemeslevelek szövegének másolata. 
A "!*" mutatja, hogy a jelzetben a "c30" és a "doc", illetve "acta" szó között áll 
még egy szó - egy tetszőleges megye neve. Mivel a mező indexelése nem szavas, 
hanem kifejezéses, a "c30 (1(W)) doc*" keresőkérdés nem vezetne eredményre, 
hiszen ebben az esetben a program "doc" szóval kezdődő jelzeteket is keresne, 
ilyet pedig nem találna, mivel valamennyi jelzet a törzsszámmal kezdődik. 
Az A 57 és E 228 törzsszámokra azért keresünk, mert ezekben az irategyüttesekben 
is előfordulhat a címereslevél másolata. 
Az AND logikai operátort követő, egymástól OR logikai operátorral elválasztott 
kérdéseket azért kell zárójelbe tenni, hogy ezzel a műveletek elvégzésének 
sorrendjét meghatározzuk. A többféle operátort tartalmazó keresőkérdés sorrendje 
- ha azt zárójelekkel nem bíráltuk felül -1./ AND NOT, 2./ OR, 3./ (S) (F) - ezek 
az egy mezőben való előfordulást vizsgáló operátorok, jelen adatbázisban 
jelentőségük csekély, 4./ szótávolsúgi operátorok. 
Találati halmaz: 150 rekord 
A kérdés hatására a program megtalálja mindazokat a rekordokat, amelyekben 
Vas megyében összeírt nemesi családok szerepelnek, és a család nemeslevelének 
másolata az Országos Levéltár jelzett irategyütteseinek valamelyikében 
megtalálható. 
Emellett a válaszból megtudjuk azt is, hogy egy adott család tagjai más 
megyé(k)be - vagyis abba/azokba, ahol nemeslevelüket szintén bemutatták - is 
elszármaztak-e. 

Kérdés: NÉV= (molnár NOT n(l(W)) molnár) AND ALLG=(c30 vas* AND (c30 
!* doc* OR c30 !* acta* OR a57* OR e228*)) 

, A kérdés értelmezése: -
A NÉV mezőre feltett kérdést azért kell a fenti formában megfogalmaznunk, 
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mert csak a Molnár nevű adományosokat keressük. A "NÉV=(molnár)" kérdésre 
a program azokat a rekordokat is megtalálná, amelyekben Molnár családnevű 
feleségek szerepelnek, a "NÉV=(molnár NOT n)" kérdésre pedig kizárná a 
keresésből azokat a Molnár családnevű adományosokat, akiknek a felesége is 
szerepel az adatbázisban. 
Találati halmaz: 2 rekord 

Megállapíthatjuk tehát, hogy két olyan nemes Molnár család létezik, amelyet a 
XVIII. században Vas megyében írtak össze, és nemeslevelének másolata 
megtalálható az Országos Levéltár iratanyagában, mégpedig: 

1./ NEV 
KIAD 

HON 
LEVJ 

SO 

Molnár János n: Orczy Zsuzsa gy: Zsigmonjd László 
NÉV Károly 3 
HELY Laxenburg 
EVSZ 1715.05.01. 
HELY Vas 
C 30 - Helytartótanácsi Levéltár - Acta nobilium - Vas 
megye - Protocollum investigattionis nobilium -128 
C 30 - Helytartótanácsi Levéltár - Acta nobilium - Vas 
megye - Investigatio nobilium -1 - 21. 
E 228 - Magyar Kamara Archívuma - Libri armalium -1 . 
kötet - 448. oldal 
A 23 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Litterae consilii regii 
Locumtenentialis Hungarici - 1756 - No. 213 
M555 

2./ NÉV Molnár 
LEVJ C 30 - Helytartótanácsi Levéltár - Acta nobilium -

Komárom megye - Documenta -195 
C 30 - Helytartótanácsi Levéltár - Acta nobilium -
Komárom megye - Documenta - 222. 
C 30 - Helytartótanácsi Levéltár - Acta nobilium - Heves 
megye - Investigatio nobilium - B - 47. 
C 30 - Helytartótanácsi Levéltár - Acta nobilium - Vas 
megye - Protocullum investigationis nobilium - 197 
C 30 - Helytartótanácsi Levéltár - Acta nobilium - Vas 
megye - Protocullum investigationis nobilium - 394 
C 30 - Helytartótanácsi Levéltár - Acta nobilium - Vas 
megye - Protocullum investigatonis nobilium - 824. 
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C 30 - Helytartótanácsi Levéltár - Acta nobilium - Vas 
megye - Investigatio nobilium - D - 25 
C 30 - Helytartótanácsi Levéltár - Acta nobilium - Pozsony 
megye - Investigatio nobilium - B - 28 
C 30 - Helytartótanácsi Levéltár - Acta nobilium - Pozsony 
megye - Investigato nobilium - C - 11 
C 30 - Helytartótanácsi Levéltár - Acta nobilium - Pozsony 
megye - Investigatio nobilium - C -14 
C 30 - Helytartótanácsi Levéltár - Acta nobilium - Pozsony 
megye - Investigato nobilium - C -17 

SO M567 

Keressük most meg az előnevet viselő családokat. 
Kérdés: NEV= (de) 
Találati halmaz: 1450 rekord 
A program megtalálja mindazokat a családokat, amelyeknek előneve ismert, mivel 
az adatbázisban az előnevet mindig "de N" (pl.: de Kismarton) formában tüntettük 
fel. 
Szűkítsük a halmazt! Keressük csak azokat a Kovács családokat, amelyeknek 
előneve is ismert: 
Kérdés: NÉV=(kovü! (0(W)) de) 
A kérdés értelmezése: 
A O(W) szomszédossági operátor jelzi, hogy a Kovács családnevet közvetlenül 
követő "de" szócskát keressük. 
Találati halmaz: 12 rekord 
A program megtalálja az összes előnevet viselő Kovács családot, mivel ha az 
előnév ismert, az az adatbázisban mindig a családnév után következik. 

A következő példák azt szemléltetik, hogy a logikai operátorok alkalmazásánál 
körültekintően kell eljárnunk annak érdekében, hogy akívánt eredményre jussunk: 

Kérdés: KÍAD= (Lipót 1) AND KMIN= (b) 
Találati halmaz: 34 rekord 
A program megtalálja I. Lipót valamennyi birtokadományát. 

Kérdés: K1AD= (Lipót 1) AND KMIN= (b) AND BHLY= (Földes) 
Találati halmaz: 5 rekord 
A program I. Lipótnak csak azokat az adományait találja meg, amelyek Földes 
községre vonatkoznak. 
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Kérdés: KIAD= (Lipót 1) ahd KMIN= (b) AND BHLY= (Földes) ÚR 
HHLY= (Szabolcs) 
Találati halmaz: 524 rekord 
A program megtalálja mindazokat a rekordokat, amelyekben I. Lipót Földesre 
vonatkozó adományai, vagy Szabolcs megyében honos családok szerepelnek. 
De feltehetjük a kérdést így is: 
Kérdés: BHLY= (Földes) OR HHLY-(Szabolcs) 
Találati halmaz: 526 rekord 
Ekkor a program megtalálja mindazokat a rekordokat, melyekben Földes község 
vagy Szabolcs megyében honos családok szerepelnek, tekintet nélkül arra, hogy 
ismeijük-e az adományozót, és az azonos-e I. Lipóttal. 

A kérdések sorrendjének egyszerű módosítására a következő találati halmazokhoz 
vezet: 
Kérdés: KIAD= (Lipót 1) AND KMIN=(b) AND HHLY= (Szabolcs) OR 
BHLY-(Földes) 
Találati halmaz: 21 rekord 
A program most azokat a rekordokat találja meg, amelyekben I. Lipótnak Szabolcs 
megyében honos családok részére adott birtokadománya, vagy Földes község 
neve szerepel. 

Ha azonban megváltoztatjuk e kérdés elemeinek sorrendjét, nehéz elképzelni 
olyan kutatási témát, melyhez a kapott eredmény hasznosítható adatot szolgáltatna 
számunkra: 
Kérdés: KIAD= (Lipót 1) AND KMIN= (b) OR BHLY= (Földes) AND 
HHLY= (Szabolcs) 
Találati halmaz: 46 rekord 
A program megtalálja mindazokat a rekordokat, amelyekben I. Lipótnak 
tetszőleges megyében honos család számára kiadott, illetve tetszőleges birtokra 
vonatkozó adománya, vagy a Szabolcs megyei Földes község szerepel. 

A következő kérdések ismét más-más eredményt adnak: 
Kérdés: KIAD=(*) AND BHLY= (Földes) 
Találati halmaz: 16 rekord 
A kérdés célja az volt, hogy mindazokat a rekordokat megtaláljuk, melyekben 
Földes község szerepel és ismeijük az adományozót, bárki legyen is az. 
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Kérdés: BHLY= (Földes) NOTKIAD= (Lipót 1) 
Találati halmaz: 6 rekord 
A program megtalálja mindazokat a rekordokat, melyekben Földes község 
szerepel, bárki is az adományozó I. Lipóton kívül. 

Úgy véljük, ezek a példák kellőképpen bizonyítják a program 
sokoldalúságát. Elmondhatjuk, hogy a cédulákon szereplő valamennyi adatra 
végezhetünk kutatást, tetszőleges kombinációban. A lehetőségeknek csak kutatási 
témánk vagy fantáziánk szab határt. 

A jelenleg rendelkezésre álló, összesen 10.482 rekordot számláló 
adatbázisban 47.659 névadat, 20.447 levéltári jelzet található. Ezenkívül 6.140 
kiadói és 10.557 honossági adatra kutathatunk, hogy csak a legfontosabb 
szempontokat említsük. 

- A cédulák feldolgozásával párhuzamosan kísérletképpen rögzítettük a 
kancellária levéltárában őrzött Királyi könyvek egy kötetének tartalmát egy az 
ismertetetthez nagyon hasonló szerkezetű adatbázisban, mégpedig úgy, hogy a 
szövegből kiemelt adatokat tartalmazó adatbázishoz hozzárendeltük a megfelelő 
bejegyzést tartalmazó oldalak képét. A képeket a kötetről készült mikrofilm 
felhasználásával, szkennelés útján vittük számítógépre. Úgy találtuk, hogy ez a 
módszer igen alkalmas levéltári iratanyag feldolgozására, mivel ezáltal az 
adatbázisból kiválasztott forrásnak nemcsak jelzetét, de teljes tartalmát is 
megismerhetjük, a nyert adatot és természetesen a forrás - fénykép vagy 
xeroxmásolathoz hasonló - képét fájlba vagy nyomtatóra irányítva tetszőleges 
módon felhasználhatjuk, ha szükséges, akár közvetlenül kiadványban, rendezett, 
szerkesztett formában is. 

Nem szorul bővebb magyarázatra, hogy a közösség és az egyes ember 
múltjának jobb megismerése milyen nagy jelentősséggel bír egy nemzet életében. 
A levéltárakban felhalmozott, eleddig csak korlátozottan kihasznált adattömeg 
feltárása nyomán a történészeknek mind szélesebb tere nyílhat egy árnyaltabb 
korkép kialakítására, és ezáltal arra is, hogy a történelem megismerése iránti 
igényt a nem szakmai közönségben is felkeltsék és ébren tartsák. 
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Kóta Péter 

A címereslevél ára 

Az oklevélkészítés legjobban dokumentált fázisa a taxálás, és méltán. Komoly 
érdekek ütközési pontja volt: a kérelmezők szerették volna minél olcsóbban 
megkapni címereslevelüket, a kancellária számára viszont egyáltalán nem volt 
mindegy, hogy mekkora bevételhez jut ezáltal. A díjazással kapcsolatos iratokat 
lapozgatva megtudhatjuk, milyen szinten voltak a viták: a kancellária jórészt a 
kiadványok taksájából fedezte saját ellátását. 

Mennyi volt ez a taxa? Hivatalos árszabás híján csak a nyugták tanúságára 
hagyatkozhatunk. Holub József idéz egy adatot 1572-ből, akkor két oklevelet 
adtak ki 20 Ft-ért.1 A későbbi idők összegeihez képest ez alacsonynak tűnhet, 
azonban mintegy negyed századdal később sem lényegesen magasabb: az 1609. 
évi LXXIII. tc. 8. §-a szerint 25 Ft, az írásért egyszerűbb kivitel esetén kettő; 
elegánsabb, aranyozott oklevél elkészítéséért négy forint járt. Ugyanezeket az 
árakat állapítja meg egy a XVII. század első felében készült határozat (talán 
törvényhozási előterjesztés).2 Ez úgy említi, hogy "apecsételésért", a többi műve-
letet külön kellett fizetni. 

Számos levél maradt fenn a XVII. század első feléből, Ferenczffy Lőrinc 
titkári működése köréből. Ezekből meglehetősen patriarchális — vagy anarchikus 
— állapotok tárulnak szemünk elé. Kolinich János jegyző beszámolójából kiderül, 
hogy az összeg egyharmada a titkárt illeti. A taxák fizetése körül azonban nincs 
minden rendben; volt ügyfél, aki maga hozott zsinórt a pecsétnek, a viaszt azonban 
a jegyző adta. A neki adott pénzből nem tudja fizetni a pecsételés költségeit. Az 
oklevélkérés, úgy tűnik, baráti alapon is elképzelhető volt, a kenőpénzt természet-
beni adomány helyettesítette. Nyilván nem ez volt az általános, de találóan jellemzi 
a szabályozatlan állapotokat. (L. a függelékben!) Egy 1636-os adat 26 Ft-ot említ 
címereslevél áraként.3 

1691 decemberében felszólították az esztergomi érseket, azaz a kancellárt, 
hogy az aláírásért a királyi titkárnak járó összeget tíz forinról emelje harmincra.4 

Ha ez az imént említett harmadrész, akkor itt egy harmincról kilencven forintra 
történő emelésre következtethetünk. 

Mintegy tíz évvel később, 1702-ben Ethesy Mátyás panaszolta a címerlevél 
drágaságát. Ujjal tudna mutatni olyanokat, akik külföldi létükre száz forintért 
kaptak oklevelet, méghozzá könyv alakút, de tőle ezer forintot követeltek, ebből 
háromszázat testvéréért. Két tűzkár után azonban képtelen volt ekkora összeget 
kifizetni, ezért azt kérte, hogy csak az ő részére expediálják, amiért négyszáz 
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forintot tudna fizetni. Az Acta solutionem... szerint "pro indigenatu et simul 
nobilitate" fizetett — 600 Ft-ot.5 

Ebben az időben 150 és 375 Ft között mozogtak az árak (amelyek 
kiszabásának alapját, és a felosztását sajnos nem ismerem). A legtöbb esetben 
200 Ft-os összeg szerepel. Akinek az érdemei nem voltak olyan nyilvánvalók és 
fényesek, azoktól másfélszer annyit kértek. Egy címermegújítás 15 Ft volt. 1749-
ben azt határozták, hogy a megújítás ára az új adományénak felét teszi ki.6 A 
negyvenes években az összeg már 500 Ft az első, 250 Ft a másodlagos címer-
szerző utáni taxa. Tehát pl. két fivér 750-et fizet. A könyv alakú címereslevél 
100 Ft-tal drágább, de ezt az összeget nem egyszerűen hozzáteszik a 
végeredményhez, hanem a 600 Ft-os alapösszegből indulnak ki, tehát az előbbi 
esetet alapul véve, a két testvér 900 Ft-ot fizet. Külön kellett fizetni a 
regisztrálásért: nyitott oklevélért 2, könyvért 4 Ft-ot oklevelenként. Ezt azoknak 
is, akik illetékmentességet élveztek. Praedicatumot (előnevet, vagy "de" szócskát) 
150 Ft-ért lehetett kapni. 

1751-ben mindent a duplájára emeltek: a legalacsonyabb ár 1000 Ft volt, 
kevésbé kiváló egyének 1500-at fizettek, az előnév 300 Ft stb. Ezek az összegek 
tartalmazták az oklevél elkészítésének költségeit — legalábbis külön sehol nem 
utalnak rá. A megírás 100 Ft volt,7 a címer befestése 1,30, illetve 3 Ft. A kancellária 
tagjai azonban a szokott taxákon felül még borravalót is kértek. A birodalmi 

Q 
kancelláriának kellett közbelépnie, hogy ezt a káros gyakorlatot megszüntessék. 
1764-ben az ügyfelekre hárították át az elkészítés költségeit.9 Hogy ezek mekkorák 
voltak, arról általánosságban nem, csak egy rendkívüli esemény kapcsán tudok 
beszámolni. 1748. december 14-én Koch Ignác indigenátusi és bárói okleve-
lének különös gonddal történt elkészítése 160,20-ba került.10 

A kancellária pénztára számára fontos volt az armálisok taxájából származó 
bevétel, ami a birtokadományok díjai után (nem egyszer mellett) a legnagyobb 
összeget jelentette. A pénztár azonban szinte mindig szorult helyzetben volt. Nem 
szívesen adtak fölmentéseket, ami egyébként is az uralkodó fenntartott joga volt,11 

nehogy azzal precedenst teremtsenek, sőt bevezették, hogy aki egy éven belül 
nem váltja ki elkészített armálislevelét, annak—akár büntetésként is — dupláját 
kellett fizetni. Időnként megemlítették, hogy szükség van a kimerült pénztár feltöl-
tésére. 1757-ben kifejezetten ezzel javasolnak három személyt (csökkentett taxá-
val). 1768-ban szinte megalázó indokolásssal találkozunk: Taff Mihály, akit teljes 
taxával javasoltak, kérte a fele összeg elengedését. A kancellária abból kiindulva, 
hogy fél taxa is több, mint a semmi, engedékenynek mutatkozott. Akkor már a 
csőd szélén állt a kancellária pénztára, aminek a lazaság is oka lehetett: vizsgálatot 
kellett indítani a pénzügyek körében, hogy valamilyen megoldást találhassanak. 
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Évtizedekre visszamenően elemezték a befizetéseket, a taxa-elengedéseket. 
A vizsgálat részletes ismertetése (és az egész pénzügyi kérdéskör) külön értekezés 
tárgya lehetne. Egy szó mint száz, a végeredmény: a kancellária pénztárát 1770. 
II. 1 -jén áttették a kamarához, és attól fogva a kancellária személyzete is a központi 
pénztárból kapta járandóságát. 

Az új rend szerinti árfolyamok (egyébként azonosak az azelőttivel) már 
nemcsak a számvitelből ismeretesek, hanem részletes lista áll rendelkezésre. Ez 
közli a kiadványok elkészítéséhez szükséges anyagok árát is: 

pergamen 1, -
arany 1, -
fémtok -,15 
viasz -, 9 
zsinór -,42 
az írnoknak 8, -
összesen 11,6 forint. 

Eddig a tények, de hogyan lesz ebből társadalomtörténet? 
A címereslevél, ámi tipikusan nem ám, másodlagosan forgalomba kerül, 

adásvétel tárgya lesz, pénzben is kifejezhető értéket nyer. A kora-újkori magyar 
társadalom számára a nemesi kiváltságok rendkívül fontosak. A magyar nemesség, 
mint .az közismert, nagy tömegével meghatározó szerepet játszott. Ennek a 
társadalmi csoportnak a jogi értelemben vett nemesség alapvető gazdasági 
előnyöket jelentett, miközben a központi kormányzat számára egyre kisebb 
(katonai) értéket képviselt. Történtek is kísérletek a nemesi kiváltságokkal bírók 
számának ellenőrzésére, aminek egy formája a nemességigazolás volt. Ez a 
kiváltságok épségben hagyása mellett, az arra jogosultak körét kívánta 
meghatározni azért, hogy a mentességekkel valóban csak azok'éljenek, akiket 
megilletnek. A nemességigazolással kapcsolatban keletkezett források vetnek 
fényt a társadalom reakciójára: a nemességet bizonyító iratok, elsősorban 
armálispk kézzelfogható anyagi előnyökhöz juttatták tulajdonosaikat. 

Kívánatos volt a címerlevél beszerzése —"bármi áron". 
Számos esetet idézhetünk arra, hogy a nemességigazoláshoz szükséges 

iratok beszerzésére komoly erőfeszítéseket tettek az érintettek. A címereslevelek 
vásárlása szinte gyakorlattá válik a XVIII. sz. közepe táján. A nemesség 
megszerzésének nehezítése, azzal párhuzamosan fokozottabb ellenőrzése a 
kiskapuk felé is terelte a nemességre törekvőket. Megfigyelhető, hogy a taksák 
emelkedésének egy bizonyos pontján szinte törvényszerűen megjelenik a 
korrupció. A mellékes úton megszerzett armálisok árai a taksák mintegy tíz 

151 



százalékát teszik ki. Ezt legjobban egy horvátországi per anyagán kísérhetjük 
figyelemmel. Ott éveken át működött egy szervezett csoport, amely magas szinten 
űzte a címereslevél-kereskedelmet. Armálisokat vásároltak, árultak. Tudatosan 
keresték a címereslevelekbe beírt nevek viselőit, jó pénzért elvállalták genealógiájuk 
levezetését, (az ilyenkor elkért címereslevelek némelyikének nyoma veszett!). 
Eközben természetesen gyakran „korrigálták" az okleveleket: más nevet írtak 
be. Ennek a tevékenységnek eredményeként gyarapodott a magyarországi latinság 
szótára a "vacarizare" igével. Sőt, egy idő után, mint a vallomásokból kiderült, 
újonnan készített okleveleket dobtak piacra, ehhez pecsétet is készíttettek, a 
címerek festése pedig a vizsgálóbizottság szerint is kielégítette a legmagasabb 
igényeket, csak a Rudolf-korabeli armálisok tömeges feltűnése, és a pecsétek 
képlékenysége keltette föl a gyanút. Egy-egy ilyen oklevél árát már százakban 
lehetett kifejezni. Feltűnő az időbeli egybeesés (1760-as évek) a címereslevél 
taksájának drasztikus emelésével. Természetesen akit ilyen oklevél felmutatásán 
értek, azt megfosztották nemességétől, az oklevélre fordított költsége is 
veszendőbe ment. A legnagyobb büntetés persze a hamisítókat érte: két évi börtönt 
kaptak, ami a korabeli felfogás szerint közel egyenértékű a halálbüntetéssel. 
Egyikük, kétségbeesésében még a tárgyalás megindulása előtt - a vizsgálati 
fogságban - méreggel vetett véget életének. Ők fizettek a legdrágábban a 
címereslevélért. 

Függelék 

MOL A 32 Litterae privatorum. 

1635. XI. 25. No 262. 
...Azonis igen kerem k. egj io akaró baratom kert azon hogj egj Chymer levelet szerezzek 
neky, mellynek supplicatioját im fel küldtem, kerem azért k: mint io akaró Vramott az 
en szolgalataimerth, ha lehetseges k: szereze meg azt á Chymer levelett Czassar vrunktol 
eö felsegetöl, es ha eö felsege megh engedj, írassa megh k: szepen, es mykora lehessen 
keszen az Chymer level, es mytth fogh k: teöle kyvanny, adgja k: tuttomra en teölem 
varya k: az aratt, en magam megh kuldem k:, chyak k: irya megh nekem az aratt, my 
legjen, de kerem en erettemis engedgjen k:, ha Isten eltett megh igjekezem k: szolgalny. 
magam penzevel fizettek megh az Chymereslevelert, minthogj nekem szukseghemben 
szolgait. Most nem tuttam k: myvel kedveskedny hanem im k: küldtem egj kis edeny-
ben Bronzatt es ket kys saytoczkatt, kerem k: vedgje k: io neven, es adja Isten k: io 
egessegel el költeny, mygh mast kuldhetek... 
k: mygh ely szeretettel szolgai 
Poson. 1635 X1. 25. 

Beniczky Ferencz 
Laurentio Ferenczffy 
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1636. II. 18. No 267. 
Generose Domine fautor mihi semper ob(servandissi)me! 
Salutem plurimam servitior(um) meor(um) commen(do). Megh szolgálom kdnek édes 
secretárius vram hogi az Armalist ala keödte kd, meg adtam Ferencz deáknak az 26 Ftot 
amint kd megh parancholt, Eörömest hallottam az kd ide való jeövetelet leszen 
beszelgetesem kddel chak az Vr Isten hozza ala kdet. Branik Gieorgi Vram Kechkis 
Vram vicere Expedialtatot szeméiliere Armalist, kért azon hogi kdnek iriak melette 
mivelhogi id eala igiekezik kd hogi magával alá hozna kd, az taxaiat it alat kk meg 
adgia; Kerem magamis kdet ha ala fog jönni, hozza meg. In reliquo Gen(erosam) 
D(ominatio)nem V(est)ram dni ad nota valere cupio. Raptim Posony 1636 II. 18. 
Gener(osae) D(ominatio)nis V(est)rae 
Stoc? parvus 
Venceslaus Dobrasowszky 
Laur(enti)o Ferenczffy Viennae 

1636. III. 3. No 268. 
...Énnekem edes eghy io akaró vram Armalis levelre semmi szükseghem nincsen nemis 
volna; de mint hogy giakorta az emberek vrok keg?metevel, hogy masokathis Eö 
Fel(sé)ge hiwseghere edesitsenek, stratagemaval kell elnj az Barbarusok keözöth; Azért 
ha ke(gyelme)d reghi io indulatbul szarmazoth jo akarattiat declaralnj akaija mivelhogy 
keth fiamis vagion Joannes és Andreas nem szánnám kepes költseghemet adnj erete, ha 
az reghy Czimeremeth modos Auctioval condecoraltatvan in forma libelli el keszetene, 
de ennek nem kellene sokká haladnj; mert en egi altalliaban an(n)elkül is nem ighen 
szűkölködöm. En ezt ke(gyelme)dnek industriajara hadnam miczoda declaratioval 
kellene irnj: holoth Eö Fel(sé)ge k(egyel)mes commissiojaban forghottam egi nehaniszor. 
Azért ke(gyelme)dtül erre mingiarast cathegorica valaszt varok ugian ezen level megh 
ado Feiedelem Catherina eö Fel(sé)ge szolgaia altal. ha lehet io s ha nem,ugian 
k(egyelm)ed szolghalo barattia es szolgaia maradok migh elek... 
Kassa 1636 III. 3. 

Michael Vass 

Laur(enti)o Ferenczffy 

1702. II. 10. No 381. 
Illustrissime ac R(everen)d(i)ssime D(omi)ne D(omi)ne Patroné Gratiosissime 
Refertur ad me, qualiter Augustissima Majestas petitioni meae pro consecutione 
Nobilitatis Hungaricae clementissime annuens, promovente negotium potissimum 
Ill(ustrissi)ma ac R(everen)d(issi)ma sua Dominatione, veteri patrono, ac Fautore meo 
gratiosissimo, cui immortales grates rependo. Atque hinc ulteriori etiam fiducia ffetus, 
Suae Dominationi Ill(ustrissi)mae R(everen)d(issi)mae supplex, demississimusque 
accido, dignetur pro antiquo suo, quo olim sevum suum prosequebatur favore, magnam 
taxam a quibusdam D(omi)nis Cancellariae Officialibus praescriptam gratiosissime 
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mitigare: exigunt namque florenos mille Rhenenses, septingentos pro mea, tum ffatris 
mei uterini persona, quem inserí quoque volebam, florenos trecentos. quam summam 
mihi nunc totam simul praestare, utpote binis incendys, atque urgentibus expensibus 
presso, non modo difficile, sed impossibile videtur. Velit itáque suppliciter rogo, 
Ill(ustrissi)ma ac ac R(everen)d(i)ss(i)ma süa Dominatio gratiose certam taxam 
constituere; excluso meo fratre ab hoc proxime paratus sum submittere florenos quadrin-
gentos Rhenenses. Quod si pro veteri mea, erga suam Ill(ustrissi)mam ac 
R(everen)d(i)ss(i)mam Dominationem clientela, fiducialius loqui licet, novi alios 
externos, quos intenso digito ostentare possem, qui id, quod ego demisse expeto, 
obtinuerúnt vel florenis centum, et quidem in forma diplomátis; hi tales unquam aliquid 
fecemnt pro Sacr(atissi)ma Ma(ies)t(a)te: ubi ego jam (sui laude) triginta facile annis, 
anguinis et vitae prodigus in obsequys Aug(ustissi)mae Ma(ies)t(a)tis tum belli, tum 
arduis Montanis muneribus desudavi, iterumque desudo; ac jam attritis prope viribus, 
afflictaque valetudine fors vitam in fidelibus Principis mei laboribus brevi terminare 
cogar. Unus me duntaxat amor meorum ad id petendum exstimulavit. Praestolabor ad 
hasce quamprimum benignam resolutionem, etpraescriptionem Ill(ustrissi)mae R(eve-
ren)d(issi)mae Dominationis, cujus gratia et favori amplissimo me caeterum quam 
demississime commendo, et eandem diutissime incolumem, felicissimam vivere exopto. 
Ill(ustrissi)mae R(everen)d(issi)mae Dom(inatio)nis 
devotissimus servus et cliens 
Mathias Franciscus Ethesy 
Szomolnokini 1702 10. Febr. 

MOL A 84 Series Taxarum 

< Beneficia saecularia> Taxa 

N° fl 
186. Testimoniales super Indigenatus Iuramento, si Diploma ex haec 

Cancellaria sit levatum... 16 
187. Si autem Diploma ex Cancellaria Archiepiscopi Strigoniensis 

emanasset, tune 100 
188. A Comitis Titulo, si nova sit Familia 5000 

si antiqua 3000 
189. A Magnificentiae seu 
190. Baronis Titulosi nova sit Familia 3000 

si antiqua 2000 
191. Eques Auratus 50 
192. A Nobilitate per Armales, si plañe distincta sint merita 1000 

secus 1500 
In Libello autem Centum filis plus 100 
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193. Tales qui semiplene Nobilitatem probant, et novas Armales 
obtinent, taxabuntur, juxta successivas Determinationes 
Consily erga specialem Semper Officy Taxatoratus 

12 

Repraesentationem faciendam. 
194. Si a pluribus Personis Privilegium sive Diploma Comitis aut 

Baronis aut Nobilitatis impetret(ur) tunc a 1mo petenda tota 
sum(m)a a reliquorum quolibet medietas. 

195. A Fratribus eodem tempore statum impetrantibus divisis vel 
indivisis a primo vei seniore integra a reliquorum quolibet 
media Taxa solvantur. 

196. Si unius Fratris Proles se una ingremiari velint, tales ita 
spectandae sunt, ac si páter in vivis ageret, et sic omnes 
unam mediam Taxam deponant. 

197. Si Domina post fata Mariti pro se et Prolibus Statum petat, 
ab illa tota, et a prima Prole tota, a reliquarum qualibet autem 
dimidia Taxa solvat(ur). 

198. In graduali Taxa non solum a proximo gradu, sed ab omnibus 
qui Instanti desunt gradibus eadem Taxa desumatur. 

199. Pro Intimatione in ejusmodi elevationis Status ubi integra Taxa 
pro Missili13 stabilita solvat(ur), si autem Capitalis Taxa 
ex integro relaxatur tunc plane nihil pendatur. 

200. Auctio Insignium 400 
201. Unió Armorum 

fiat pro quolibet casu, specifica cum Opinione Repraesentatio. 
202. Praedicati Collatio 300 

Jegyzetek 

1. Holub József: Czímereslevél taxája 1572-ből. =Turul XIX. 1(1904.) 194. 
2. Magyar Országos Levéltár, a továbbiakban MOL A 120 Acta miscellanea."Si igitur aliquem 

ex Consilio in Nobilem creaverit, pro obsigillatione solvantur f. 25." 
3. MOL A 32 Litterae privatorum. 1636. II. 18. No 267. 
4. MOL A 35 Conceptus expeditionum. 1691. No 58./XII. 
5. MOL A 83 Acta solutionem et distributionem salarialem cancellariae concernentia. 1703. IV. 

28. 
6. MOL A 1 Originales referadae. 1749. No 189. 
7. MOL A 78 Status cancellariae. Az 1740. évnél, MOL A 35 1746. No 11.N. 
8. Uo. 1748. XII. 13."cum a pluribus Cancellariae hujus Membris ultra solitam hactenus Taxam 

pro invectis usui quotidiano deservituris Vinis Florenus desumptus sit, idque in praejudicium 
praehabiti usus vergat..." 
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9. Uo. 1764. IV. 21. 
10. MOL A 83 1748. XII. 14. "cum Sua Maiestas Sacratissima pro suo CabinettiSecretario Domino 

Barone Ignatio a Koch Diploma Indigenatus et Baronatus Hungarici gratis expediendum 
resolvisset, Excelsum Consilium, suae Dominationi Ilustrissimae pariter gratificandi gratia 
praemota, determinavit, ut idem diploma extraordinario et Eleganti Modo (Sigillo Regio in 
argentea Capsula appenso) approbata ex Fundo Taxarum persolvantur; quod et factum est 
docentibus quietantys in 160,20." 

11. MOL A 34 Conceptus referadamm 1751:98. "...cum autem obsequentissima Cancellaria Regia 
Aulica Hungarica Taxas relaxare non valeat; verum idipsum a benigna Maiestatis Vestrae 
Sacratissimae dispositione dependeat;", MOL A 34 1752:40. "unice in suprema Maiestatis 
Vestrae Sacratissimae potestate consistit cum Taxis benigne praescriptis dispensare..." 

12. MOL A 34 1754:182. 
13. 8f l . 
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Szíjártó M. István 

Megye, rendek és diéta a 18. században 

1765. július 9-én Somogy vármegye közgyűlésén ismertették a helytartótanács 
leiratát, melyben arra utasítja a megyét, hogy ne fizessen négy forintnál magasabb 
napidíjat követeinek, kik a nemrég berekesztett diétán képviselték. A levél azt 
állítja, hogy ez a szabályozás érvényes az egész országra, és persze utal az adóalap 
védelmének szükséges voltára. Az 1764. június 11-től 1765. március 27-ig tartó 
országgyűlésen Somogyot Tallián János és Csepreghy Mihály képviselték, kiknek 
a vármegye eredetileg napi öt forintot szavazott meg. Most úgy döntöttek, hogy 
a házipénztárból csak négy forint napidíjat kapjanak, de a fennmaradó napi egy 
forintot is fedezik valamely más alapból. A Helytartótanács nem hagyta ennyiben 
a dolgot. 1766. január 10-én felszólította Somogy vármegyét, hogy jelentse, hány 
követet küldött az utolsó diétára, s ezek mennyi pénzt kaptak összesen, napidíjként 
és bármely más címen. A levelet a megye soron következő márciusi közgyűlése 
tárgyalta, s innen jelentették, hogy Somogy vármegyét két követ képviselte, akik 
négy forint napidíjat vettek fel a házipénztárból. Ekkor már tizenegy napja úton 
volt a Helytartótanács következő levele is, melyben a megye válaszát sürgették. 
Bármennyire türelmetlennek mutatja ez a körülmény a központi kormányszék 
tisztviselőit, a válasszal végül elégedettek lehettek, és úgy tűnt, hogy ezzel az 
ügy le is zárult. 

1769-ben viszont körlevelet kapott a vármegye: az utolsó országgyűléssel 
kapcsolatos költségeit kellett részleteznie. A Helytartótanács szerint ezt az országos 
egységesítés tette szükségessé. A körlevél mint "az utolsó országgyűlésit említi 
az 1764-65. évi diétát. Az ország törvényei szerint három évente országgyűlést 
kellett volna összehívni,1 vagyis ebben az esetben legkésőbb 1768 tavaszán. A 
beköszöntő abszolutista korszak viszont időt adott a hivataloknak arra, hogy régi 
elszámolásokkal bíbelődjenek. Közvetve tehát az abszolutizmus volt az oka ennek 
a kellemetlen kérdezősködésnek, és nincs kétségem afelől, hogy a somogyi 
nemesek magukban mélyen elítélték, mint súlyosan alkotmánysértő lépést. Mikor 
viszont újabb levél érkezett a Helytartótanácstól, beadták a derekukat, és felküldték 
a kért adatokat Pozsonyba. 
"Hamar munka ritkán jó" - vallották már a 18. századi bürokraták is. Majdnem 

egy teljes évbe telt, mire az uralkodó "szigorúan és utoljára" megparancsolta a 
vármegyének, hogy az 1764-65. évi diétára küldött követei haladék nélkül fizessék 
vissza az illetéktelenül felvett 580, azaz fejenként napi egy forintot. Bár Somogy 
megye közgyűlése kitartott amellett, hogy volt országgyűlési követeifáradozásaikért 
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csak elismerést érdemelnének, határozatot hozott, hogy az érintettekkel az alispán 
közölje a királynő döntését. Két hónap múlva viszont felírtak a Helytartótanácsnak, 
hogy Mária Terézia engedje el ezt az 580 forintot: Tallián János alispán már 
lemondott, míg Csepreghy Mihály volt főjegyző más megyébe is költözött. 1770 
decemberében a Helytartótanács "hamarosan foganatosítandó szigorú 
rendszabályokkal" fenyegette meg a vármegyét, ha volt diétái követei továbbra 
sem fizetik vissza a vitatott napidíj összegét. Mindezek után egyikük, Tallián 
János visszafizette részét, 290 forintot. A másikról, Csepreghy Mihályról Somogy 
megye 1771 februárjában még mindig azt jelentette, hogy nem fizetett, noha az 
alispán már többször is megkereste. A Helytartótanács elégedetten nyugtázta, 
hogy kitartása legalább Tallián János esetében sikerre vezetett, és arra utasította 
a vármegyét, hogy Csepreghyt is szorítsa rá a fizetésre, és küldjön jelentést ennek 
eredményéről.2 Ez a jelentés sohasem készült el. Ez a jelentéktelen ügy itt 
jutott holtpontra. A központi hatóságoknak majdnem hat esztendejükbe telt, hogy 
ezt a félsikert eléljék, s az az ember benyomása, annyira örültek annak, hogy 
elkerülhették a teljes kudarcot, hogy nem is erőltették tovább a dolgot. Úgy tűnik, 
hogy az angol felfogását osztották, és nem a skótét: a whiskysüveg számukra 
félig tele volt, nem pedig félig üres. 

Ez az epizód a vármegye, illetve a megyét vezető birtokos köznemes-elit 
jelentős függetlenségét mutatja. Az 1715. évi 47. törvénycikk megállapította a 
diétái követek jogát a napidíjra, de ennek összegéről nem rendelkezett.3 Somogy 
megye nem vonta nyíltan kétségbe a központi hatóságok jogát arra, hogy ezt 
megszabják, de dacolt az utasítás érdemi részével, mert a megyei élit mintegy fél 
évi alispáni fizetéssel egyenértékű "prémiumban" akarta részesíteni két kiemelkedő 
tagját.4 A konfliktusokból kitűnik, hogy szilárd hatalmi bázisuk volt a vármegye. 
Kérdés azonban, hogy az országos politikában milyen szerepet játszott ez a 
nemesség, illetve általában a rendiség erői. Erre a kérdésre keresem a választ, 
leszűrve néhány tanulságot az 1712 és 1765 közti diéták - az utóbbi száz év 
magyar történetírásában meglehetősen elhanyagolt5 - történetének áttekintéséből, 
melyet elsősorban a kiadott források6 és a szakirodalom alapján végeztem. A 
hangsúlyt azokra a szálakra szeretném helyezni, melyek összekötik a diétát a 
vármegyével, a politikatörténetet a társadalomtörténettel. 

Rendek és diéta 

A rendek jogait az ország szintjén intézményesen a diéta jelenítette meg. A 
diétát Péter László nyomán elsődlegesen nem törvényhozó szervnek tekintem, 
hisz a decretumok maguk általában nem állapítottak meg alapvető jogokat és 
kötelességeket, hanem csupán a már megelőzően is létező szokásra hivatkoztak, 
azt rögzítették, másfelől végrehajtásuk távolról sem volt automatikus. Az egész 
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politikai rendszer a szokáson nyugodott, két pólusában mind a király, mind a 
rendek a szokásjog által meghatározott prerogatívákkal bírtak. A végrehajtó 
hatalom korunkban gyorsan bővülő szférája az uralkodóé volt, de neki 
koronázáskor alkotmánybiztosító esküt kellett tennie és hitlevelet kiadnia, a másik 
oldalon pedig a diéta kizárólagos joga volt, hogy adót, illetve a hadseregnekújoncokat 
szavazzon meg.7 A diéta elsősorban a király és a rendek közti alku kimódolására 
szolgált. A megegyezést a törvénytár csak felemás módon tükrözi,8 vagy néha 
még úgy sem: a század közepén, mikor a nemesi kiváltságok védelme volt a 
rendek legfőbb gondja, az uralkodó pedig - ezek korlátozásán túl - a hadiadó 
mértékének csak országgyűlési határozatban rögzített emelését próbálta elérni, a 
legfontosabb dolgok éppenséggel azok voltak, amelyek nem kerültek be a Corpus 
Jurisba. 

A diaetalis tractatus keretében kompromisszum jött létre, amely tükrözte 
a Magyarország rendjei és uralkodója közt fenálló aktuális erőviszonyokat. Ami 
a 18. századi magyar politikával kapcsolatban figyelmet érdemel, különösen a 
Habsburg-birodalom többi tartományával történő összevetésben, az nem az, hogy 
az uralkodó erősebb volt, mint a rendek, hanem az, hogy a magyar rendek 
hatalma olyan szívósan tovább élt. Igaz, hogy a 18. század első felében nem 
hívták őket össze három évente, de ez messze nem volt kivételes az ancien régime 
Európájában. Kiemelésre éppen az méltó, hogy Magyarország esetében a 
Habsburgok szükségesnek érezték, hogy visszatérjenek ehhez az úgynevezett 
"alkotmányos" kormányzáshoz öt, tíz vagy huszonöt év megszakítása után is.9 

A diétán belül külön vizsgálandó a hatalom megoszlása a két tábla közt. A 
század elején a főrendeket kifejezetten erős pozicióban találjuk. Nemcsak nyomást 
gyakoroltak az alsótáblára, hogy fogadja el az általuk szorgalmazott 
reformjavaslatokat, hanem nyíltan meg is fenyegették őket. 1712. június 11-én 
előbb kapacitálták őket, aztán dicsérték döntésüket, hogy nem vetik el végleg 
aj avaslatokat, hozzátéve rögtön, hogy legjobb lenne azokat már másnap felküldeni 
a királynak. Aztán felvetették annak lehetőségét, hogy ezeket ők külön, a maguk 
nevében felterjesztik. Június 13-án azzal a javaslattal álltak elő, hogy terjessze 
mindkét tábla a király elé saját változatát, aki aztán dönhet, hogy meghagyja-e a 
régi gyakorlatot, vagy bevezeti az újítást. Ezen a napon Nádasdy László püspök, 
aki a felsőtábla üzenetét a rendeknek átadó küldöttséget vezette, kijelentette, 
hogy "a nemesek akkor sem tudnák meggyőzni a főrendeket, ha Salamon bölcsei 
volnának". Ezen hajlíthatatlanság mögött az a feltételezés húzódott meg, hogy a 
felsőtábla és a király törvényt hozhatna a rendek beleegyezése nélkül is. Ezt a 
szokásokkal szöges ellentétben álló, mondhatni botrányos felvetést a győri püspök 
tíz napra rá nyíltan ki is fejtette. Arra buzdította a rendeket, hogy adjákhozzájárulásukat 
a reformjavaslatokhoz, hiszen "ha nem akarnak beleegyezni, a mágnás uraknak 
az a szándéka, hogy benyújtják (ezeket) Őfelségének, kérve jóváhagyását és hogy 
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kegyesen iktassa őket törvénybe, melyet meg fognak kapni, ha két rend 
megegyezik, akkor véleményük (mely egyébként egyensúlyban van a másik 
kettőével) nagyobb súllyal fog bírni, ha hozzá járul a kegyes királyi jóváhagyás 
súlya."10 Ez azonban sohasem lett bevett gyakorlat. Törvényt csak az uralkodó 
és az országgyűlés megegyezése eredményezhetett, és ehhez a diétán a két 
táblának egymással egyetértésre kellett jutnia. 

Az a félszázad, mely ezeket az eseményeket 1764-től elválasztotta, a 
felsőtábla hatalmának gyengülését hozta. Ekkor az alsótábla visszautasította 
Mária Teréziának a hadiadó emelését indítványozó javaslatát, sőt követelte, hogy 
az 1751-ben megszavazott félmillió forintos emelést is töröljék el, mert ezt csak 
a következő, három évre tartandó diétáig szavazták meg, s az ország már eddig is 
tizenhárom évig fizette. A felsőtábla egyetértett abban, hogy az adóteher 
elviselhetetlen, de más módozatokat indítványozott a jobbágytelekre nehezedő 
terhek enyhítésére. Mikor azonban a rendek ezeket kigúnyolták mondván, hogy 
nem száz, de még tíz forintot sem eredményeznének, a felsőtábla csatlakozott 
álláspontjukhoz. Ugyanez történt a királyi propozíciók másik fele kapcsán is. 
Rövid vita után a főrendek elfogadták az alsótábla nézetét, hogy nem szabad 
hozzányúlni a nemesi felkelés intézményéhez." Mindez még akkor is az alsótábla 
hatalmi túlsúlyát valószínűsíti a főrendi táblával szemben, ha tekintetbe vesszük 
az Adam Kollár könyve keltette különleges helyzetet. Ahogy egy kortárs 
fogalmazott: "Maguk a főrendek is tudják, hogy az ő személyes szavazataik 
súlyokra nézve egyáltalában nem mérkőzetnek az egész vármegyéket képviselő 
követek szavazatával".12 

Azzal sem elégedhetünk azonban meg, hogy a diétát két táblára bontjuk. A 
vitákban általában ugyanis a kormányzatot rendszerint támogató főrendek oldalára 
állt az alsótáblán a királyi tábla, a klérus és a szabad királyi városok képviselői. 
A hadiadóról 1764-ben folytatott vita viszont azt mutatja, hogy (legalábbis ebben 
a legnagyobb horderejű ügyben) a kormányzatnak szüksége volt a megyei követek 
többségének támogatására is.13 

Ugyanezen az országgyűlésen történt, hogy a vármegyék küldötteinek kisebbsége 
által támogatott kormánypártiak fejenkénti szavazást kértek az alsótáblán, de 
ezt, mint a nemesi túlsúly veszélyeztetését a megyei követek visszautasították.14 

Míg a felsőtáblán fejenkénti szavazás volt a szokás,15 ez az alsótáblán Kecskeméti 
Károly szerint 1825-ig nem vált általánossá,16 itt a 18. században leginkább 
táblánként szavaztak.17 Lányi Pál naplója beszámol arról, miként szavazott az 
alsótábla III.Károly hitleveléről 1712-ben.18 

A klérus elődje, az első örökös király, I. József diplomájának újbóli kiadását 
szorgalmazta, a dunai megyék táblája és a tiszaiaké a korábbi, I. Lipót- és IVPerdinánd-
féle változatot javasolta. A távollévő mágnások követei egymásnak ellentmondó 
nyilatkozatokat tettek, majd - mikor a rendek világos állásfoglalásukat kérték -1. Lipót 
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hitlevele mellett foglaltak állást. A szabad királyi városok jellemző módonl. József 
hitlevele mellett voksoltak, de azt módosítani kérték a megyei követek által 
leginkább kifogásolt pontokon. Ezeket a táblánkénti szavazatokat viszont nem 
összesítették egységes alsótáblai döntéssé, hogy tudniillik a rendek három-kettő 
arányban I. Lipót hitlevelének újbóli kiadását szorgalmazzák, hanem a főrendi 
táblának "a voxokat...megizenték".19 

Ez rávilágít ennek a döntéshozatali rendszemek a lényegére: a szavazatok 
nem egyszerű igen-nem válaszok voltak pontosan megformulált kérdésekre, 
hanem sokkal inkább érvekkel alátámasztott javaslatok voltak valamely probléma 
megoldására. Továbbá a szavazás nem azt jelentette, hogy a kérdés egyszer s 
mindenkorra lekerült a napirendről. Később ismét "voxok szedettenek" a hitlevél 
ügyében.20 A két tábla egymás közt, illetve a diéta és az uralkodó általában nem 
első nekifutásra, hanem több lépcsőben jutott egyezségre. Jó példa erre az 
adóemelés mértékének meghatározása. Alku volt ez a javából. És ebben az 
összefüggésben a szavazás nem határozathozatal volt, mint inkább az erőviszonyok 
felmérése, a kor beszédes terminusával interrogatio: az országgyűlés tagjait nem 
döntésre hívták fel, hanem véleményük közlésére. 

Az említett voksolásnál a királyi tábla nem adott le szavazatot, de ezzel 
ellenkező gyakorlatra is találunk példát.21 Az 1790 utáni időszakról író Kecskeméti 
Károly viszont már magától értetődőnek veszi, hogy a királyi tábla nem 
rendelkezik szavazati joggal, és a vitában sem vehet részt.22 A távollévő főrendek 
követeinek az 1608. évi koronázás utáni első törvénycikk megadta a szavazati 
jogot,23 és Lányi Pál naplója bőséges bizonyságot szolgáltat árra, hogy ezt a 
jogukat a 18. század elején még gyakorolták,24 továbbá egy 1728. évi kivételes 
fejenkénti szavazáson is részt vettek,25 de később elvesztették ezt a jogukat.26 

Mindez a megyei követek alsótáblai súlyának növekedése felé hatott, miként az 
az 1741-ben bevezetett újítás, hogy a kerületi ülésekre nem egy ítélőmester 
elnöklete alatt gyűltek össze, hanem magánjelleggel, a kormányzat képviselőjének 
jelenléte és kontrollja nélkül.27 1790 után a négy kerület együttes kerületi ülést 
tartott, melyen a klérus, a szabad királyi városok és a távollévő mágnások követei 
is megjelenhettek, vagyis a teljes alsótábla tanácskozott kollektív elnöksége, a 
királyi tábla nélkül. 

A diétán tehát az alsótábla, azon belül is a megyei követek játszották a 
rendiség bajnokának szerepét. Politikai súlyuk növekedése mellett intézményi 
változások tanúskodtak, és a flekszibilis szavazási rend teret engedett ezen 
változás érvényesülésének. Ennek a folyamatnak minden bizonnyal katalizátoraként 
működött, hogy a 18. század derekán - második felében enyhültek a vallási 
ellentétek, melyek oly sokáig terelték a katolikus többséget egy táborba a 
Habsburg-házzal. 
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Diéta és vármegye 

Maguk a diéták főszereplői teljesen tisztában voltak azzal, hogy a rendi 
ellenzékiség a vármegyerendszerre támaszkodott. 1712-ben a főrendek által pártolt 
reformjavaslatoknak a megyei követek küldőikre hivatkozva mondtak ellent, és 
az ellenzék magvát alkotó protestáns dominanciájú két tiszai kerület táblája azt 
kívánta, hogy a javaslatokat csak a következő diéta fogadja el, feltéve, hogy 
velük a vármegyék egyetértenek, és ennek megfelelően utasítják követeiket.28 

Mikor 1790-ben a bene possessionatus köznemességnek lehetősége nyílt arra, 
hogy elképzeléseit egy jövendő Magyarországról a megvalósítás esélyével vázolja 
fel, nem véletlenül épült a vármegyére az ócsai Balogh Péter által körvonalazott, 
majd az országgyűlés által kidolgozott politikai rendszer, mely a köznemesség 
hegemóniáját hozta volna létre.29 1848-ban a népképviseleti országgyűlés fejet 
hajtott a vármegye, mint a "a magyar alkotmányosság védőbástyája" előtt.30 A 
rendi dualizmusban a központi végrehajtó hatalommal szabadon rendelkezett az 
uralkodó, a helyi hatalomgyakorlás monopóliuma viszont a nemesség hatalmi 
bázisául szolgált. 

Amikor Somogy vármegye magasabb napidíjat akart fizetni országgyűlési 
követeinek, mint amennyit központilag előírtak, mindössze mérges levelekre kellett 
számítani. A passzív rezisztencia régi módszerével dacolhattak a Helytartótanáccsal. 
Még hazudniuk sem kellett, csak éppen elhallgatták az igazságot. Nyíltan nemet 
mondaniuk sem kellett, csak éppen várni, míg elfedi a por az aktájukat. Míg arra 
el nem szánta magát, hogy közvetlenül a hadsereget vegye igénybe, az 
uralkodónak nem volt apparátusa a vármegye szintjén és ennél lejjebb: itt a nemesi 
önkormányzat szervei képviselték az államot majd minden funkciójában. 
Ennélfogva a királynak vagy királynőnek szükségképpen együtt kellett működnie 
a megyét igazgató nemességgel. Nélkülük az adó sem folyt be. A diéta 
jelentőségének fennmaradása és a rendek hatalmának szívós továbbélése egyaránt 
a vármegyerendszer erejét tükrözik. A Somogy megye országgyűlési követeinek 
fizetendő napidíj ügyében a központi hatóságok tényleg kitartóak voltak, és ötven 
százalék erejéig sikeresek is. Ez egyszerre mutatja egy új kor közeledtét, melyben 
a központi hatalom jóval erősebb lesz, és azt, hogy ebben az évszázadban azért 
megérkezni még nem fog. 

Abból, hogy a vármegye felett a kormányzat nem tudott hathatós ellenőrzést 
gyakorolni, még nem következett a jómódú birtokos köznemesség autonómiája. 
De a 18. században nagyjelentőségű folyamat zajlott, melynek során a megyei 
birtokos köznemesi társadalom emancipálódott a nagybirtokos arisztokrácia 
korábban kétségtelen dominanciája alól. Noha társadalomtörténészek hosszú sorának 
munkájára van szükség, hogy fény derüljön ennek a folyamatnak a pontos alakulására, 
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és a kétségkívül igen jelentős területi különbségek isfeltérképeztessenek, jó okunk 
van a folyamat kezdetét az országot dúló háborúk befejeződéséhez kötni. A 
törökellenes háborúk idején a nagybirtokosok magánhadseregeket tartottak, 
némelyek közülük állami funkciókkal is fel voltak ruházva, és általában véve 
szoros ellenőrzést gyakoroltak a szervitori rendszerben a birtokos köznemesség 
felett. Mária Terézia korára viszont tipikus figurává válik az abszentista 
főúr31, és sok megye a bene possessionatus köznemességre marad. 

A birtokos köznemesség 18. századi önállósulásának egyik útját, a 
nagybirtok helyi képviseletét, majd erőforrásainak részbeni eltérítését, saját célra 
fordítását példázza a gyulai Gaál család esete. A somogyi ágat alapító Gábor 
(1690-1754) végrendelete szerint 200 forintot sem érő jószágot örökölt csupán 
szüleitől, de Esterházy Pál herceg dunántúli jószágainak intézőjeként komoly 
jelentőségre tett szert, három vármegyének lett táblabírája és lerakta a saját családi 
hatalom alapjait mind vagyon, mind befolyás tekintetében.32 A következő 
generációban két másodalispánt találunk már,33 és innen a család jelenléte Somogy 
vármegye elitjében majd 200 évig mutat szinte megszakítatlan folyamatosságot.34 

Én következtetéseimre Somogy vármegyét vizsgálva jutottam, ahonnan a 
18. században általában távolt voltak a legnagyobb birtokos arisztokrata családok, 
és nyilvánvaló, hogy sok megye követett ettől többé vagy kevésbé eltérő 
fejlődésmenetet. 1790-re mindenesetre már az országos politikában is önállóan, 
sőt átmenetileg meghatározó jelentőséggel képes fellépni a birtokos köznemesség. 

A követutasítások jó betekintést kínálnak abba, hogy a vármegyék milyen 
ambíciókkal figyelték a 18. században az országos politikát. Tetten érető-e 
valóban erősödő törekvésük az országos ügyek befolyásolására? Az 1722-ben 
Baranya vármegye által kiadott instrukció említi, hogy a diétán felmerülhet a 
Habsburg-ház nőági örökösödésének kérdése, de mindössze arra utasítják 
követeiket, hogy iránymutatásért forduljanak a főispánhoz és más főrendekhez.35 

Ugocsa megye sem veszett el a részletekben. 1722. évi utasítása a rendszeres 
bizottsági munkálatokkal és - négy pontban felsorolt sérelmein túl - minden más 
üggyel kapcsolatban úgy rendelkezik, hogy követei "a közjót szem előtt tartva, a 
rendekkel egyetértésben döntsenek, tanúsítsanak alattvalói tiszteletet, és keressék 
a megegyezést."36 Ezen század eleji kiindulóponttól, mikor a megyék nem tettek 
valódi erőfeszítést annak érdekében, hogy az országos politika színpadán 
határozottan hallassák a hangjukat a követre kötelező erejű utasítás révén, a 
századvégi végpontig, mikor 1790-ben a megyék előre összehangolták 
álláspontjukat, és követeik az ócsai Balogh-féle ambiciózus köznemesi 
programot tartalmazó azonos utasítással jelentek meg a diétán,37 az utat kövessük 
Somogy vármegye instrukcióiban.38 

163 



A politikai látóhatár szélesedésének iránya szembetűnő. A követutasítás 
1722-ben még a nemesi kiváltságok védelmére és a helyi sérelmek orvoslására 
szorítkozik, az országház és a levéltár építésének szorgalmazása 1728-ban már 
túlmutat a szűk értelemben vett rendi érdekeken, míg 1741-ben már teljes nemzeti 
programmal találkozunk a kereskedelem előmozdításától a magyar kormányzat 
függetlenségének követelésén át egészen egy, a rendeknek elképzeléseik finanszírozását 
lehetővé tevő országos pénztár felállításáig terjednek a javaslatok. Ezek aztán, 
mivel meg sohasem valósultak, részét képezték a későbbi követutasításoknak is, 
olyan további követelések mellett, mint 1751 -ben a vámrendszer megváltoztatása 
vagy az, hogy az "ország", vagyis a rendek kezébe legyen letéve döntés a háború 
és béke kérdésében. (A rendek folyamatos frusztrációja annyira gyakorlattá tette 
az előző instrukció automatikus bemásolását az újba, hogy Somogy 1764. évi 
követutasításában szerepel a siófoki vám megszüntetésének követelése, noha azt 
időközben tényleg felszámolták.).39 

A diéta alsó táblájának és ezen belül is a vármegyei követeknek a 18. század 
közepére tehető túlsúlyba kerülésével tehát azonos időszakra esik a megyék 
azon törekvéseinek jelentkezése, hogy érdemben befolyásolják az országos politikát, 
és ugyanezekre az évtizedekre lehetett reálisan várni az első eredményeit a birtokos 
köznemességnek a nagybirtokos arisztokrácia dominanciája alól történő 
felszabadulási folyamatának. Ezen konvergens fejlődésmenetek gyümölcse 1790-
ben lesz aztán az immár teljes köznemesi áttörés, és ha a 19. századra tekintünk 
ki, akkor ez a forgatókönyv további megerősítést nyer. A diéta utolsó fél 
évszázadának minden nagyobb változása a kormányzatot általában támogató 
tényezők gyengülését hozta, míg a megyék gyakorlatilag kisajátították a rendiség 
képviseletét. A valaha az alsótáblával egyenjogú főrendi tábla hatalma 1825 után 
gyakorlatilag vétójogra zsugorodott.40 Az alsótáblán a klérus és a szabad királyi 
városok egy-egy szavazattal rendelkeztek csupán, nem többel, mint egyetlen 
vármegye, mikor 1825 körül a szavazatok számlálása általánosan követett 
gyakorlattá vált.4' A valódi viták színtere a kerületi ülés lett, a megyei követek 
megoszlása szabadelvűekre és konzervatívabbakra lett a meghatározó. Mindezen 
közben viszont változatlanul fennmaradt a diéta legfontosabb jellemzője: teljes 
elszigeteltsége a végrehajtó hatalomtól. Továbbra is a diaetalis tractatus régi 
módszerével kellett alkudoznia a kormányzattal. A reformországgyűlések a 18. 
század közepén megindult fejlődés végpontját jelentik, a diéta történetének végső 
stádiumát. Azt továbbfejleszteni már nem lehhetett, csupán új alapokra helyezni. 
Ez történt meg 1848-ban. 

1790-ben, negyedszázados megszakítást követően Somogy vármegye újból 
követeket küldhetett a diétára, akik tarsolyukban vitték a harcias köznemesi 
programot. Az 1765-71 közti konfliktusból azt a tanulságot szűrte le magának a 
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megye, hogy követei számára csak napi négy forintot szabott meg. Viszont 
kikötötte, hogy a napidíj tekintetében véglegesen a többi vármegye gyakorlatához 
fog igazodni. Nem is kellett csalódnia, mert végül hat forint negyven krajcár 
napidíjat fizethetett.42 A jövő nemcsak egy erősebb központi kormányé volt, hanem 
a birtokos köznemesség kilátásai is egyértelműen biztatónak tűntek. E két, első 
látásra ellentétes trendet a 19. század utolsó harmada békítette össze, mikor a 
nemesség ellenőrzést nyert egy erős, etatista magyar állam felett, melynek oltárán 
aztán a mejjyék függetlenségét is feláldozták. 
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Szántay Antal 

II.József és a magyarországi nemesség 

Magyarország, illetve a magyarországi nemesség és II. József viszonya a 
történetírás egyik sokat vitatott kérdése. E rövid tanulmánnyal azonban nem a 
több mint 200 éve egymást követő, pro és kontra állást foglaló ítéletek sorát 
kívánom folytatni, hanem egyfelől a központi politikai - elsősorban 
társadalompolitikai - törekvések, s másfelől a magyarországi nemesi társadalom 
szempontjainak felvázolásával szeretnék e bonyolult történeti kérdés 
megértéséhez hozzájárulni.1 

Il.Józsefneve fémjelzi az 1765 és 1790 közötti időszakot. Nem acsászári 
cím okán, hanem az egyre erőteljesebben kirajzolódó és meghatározott irányba 
mutató központi, a bécsi udvarból kiinduló és onnan irányított politikai 
törekvéseknél fogva. Magyarország viszonylatában ez az időszak az 
országgyűlések elmaradásának, a rendeleti kormányzásnak időszaka, melyben 
az országos kormányzat élén a rendi tisztségviselők hagyományos hierarchiájának 
megbontása, illetve mellőzése is bekövetkezik. Gr. Batthyány Lajos nádor halála 
után 1765 és 1781 között Albert szász-tescheni herceg királyi helytartó volt, majd 
az ő távozása után üres maradt ez a tisztség is, és a Helytartótanács vezetését gr. 
Fekete György országbíró, majd gr. Niczky Kristóf tárnokmester (1786 
decemberétől országbíró) és őt követően gr. Zichy Károly kincstartó (1788 
decemberétől országbíró) látta el.2 Ezt az időszakot a "felvilágosult abszolutizmus" 
(vagy "despotizmus", ahogyan angol nyelvű változatában inkább használatos) 
fogalmában rejlő definíciós problémák miatt az újabban egyre inkább használatos 
"reformabszolutizmus" fogalmával nevezném meg. A reformpolitika, melynek 
célja, hogy a dinasztikus Monarchiából intézményi - elsősorban a közigazgatást, 
a gazdaságot és társadalmat érintő - reformok révén módem, központosított 
egységállamot hozzon létre, ezen negyedszázad alatt folyamatosan és egyre 
erősödő mértékben érvényesül. Bár nem köthető kizárólagosan egy személy, s 
különösen nem Mária Terézia akaratához, fő képviselői Kaunitz kancellár és az 
1760-as évek végétől egyre növekvő befolyásra szert tevő korrégens, Il.József. 

A reformabszolutizmus törekvéseiben, különösen Magyarország 
viszonylatában, fontos helyen szerepel az ország sajátos, a rendi alkotmányon 
alapuló különállásának lebontása, és a nemesi privilégiumok korlátozása. Kaunitz 
1761-ben a Magyarországgal szembeni politikáról készített tervezetében többek 
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között javasolja: tudatosítsák, hogy az udvarral szembeforduló mágnások és 
nemesek valamint gyermekeik kegyvesztetté válnak (3.pont), országgyűlést ne 
tartsanak (4.pont), hanem az udvar a megyékben az alispánok és a köznemesség 
megnyerésével növelje befolyását (5.pont). Vigyázni kell azonban, nehogy a 
nemesség felismerje, hogy a központi kormányzat célja a nemesi adómentesség 
felszámolása (ó.pont).4 Il.József egyik korai emlékiratának, az "Álmodozások" 
első gondolata ugyancsak a privilégiumok és a "nagyok hatalmának" megtörése.5 

*** 

Mária Terézia halálával, Il.József egyeduralkodásával nem a központi 
kormányzat politikai iránya, hanem elsősorban stílusa változik meg. Kevesebb, 
sőt megszűnik a kompromisszumkészség; a császár kitartó határozottsággal 
törekszik tervei megvalósítására. Figyelme azonban először az örökös 
tartományok ügyeire irányul. Magyarország irányában a határozott rendeletek 
és radikális reformok, melyek a nemességet nemcsak nemesi-rendi alkotmányos 
felfogásában sértették, hanem létalapját is veszélyeztették, Il.József uralkodásának 
második harmadában követik sorban egymást. A császár azonban nem 
Magyarország ellen fordult, hanem a Habsburg monarchia egységes, centralizált 
igazgatásának megvalósítására, a sajátos vonások, a még meglévő különállások 
felszámolására tett kísérletet, ellentmondást nem tűrő határozottsággal -
Lombardiában6 és az osztrák Németalföldön7 éppúgy, mint Magyarországon. 
Az 1783 végén írt "Pásztorlevél" dokumentálja az elhatározást: az első három 
év nem hozott kielégítő eredményeket, így ezután erőteljesebb kormányzati 

O 
intézkedéseknek kell következniük. 

Sokatmondó, hogy e rendeletek sorát Magyarországon 1784 tavaszán a 
korona Bécsbe vitele nyitja meg.9 Hiába az intő jelként értelmezett áprilisi 
villámlás és mennydörgés, hiába az országnagyok, a koronaőrök és a megyék 
tiltakozása, a magyar államiság szent szimbólumát a bécsi kincstárba szállítják -
tegyük hozzá: a magyar nemesi testőrség kíséretével -, hogy ott közönséges 
ékszerként helyezzék el a többi között. Alig két héttel később adta ki Il.József a 
német hivatali nyelv bevezetéséről szóló rendeletét. Mégha indoklásában a 
császár, aki belga és lombard ügyekben Bécsben Kaunitz kancellárral franciául 
illetve olaszul levelez, bizonyos kultúrfölénnyel utasítja el a Magyarországon 
használt "holt" latin nyelvet, ez a rendelet már kevésbé szimbolikus. A felsőbb 
hivatalokban az év végére, a megyéknél három éven belül kell a hivatalnokoknak 
elsajátítaniuk a német nyelvet. Bár a Helytartótanácshoz beterjesztett sok rossz 
németséggel megfogalmazott akta jelzi, nem követeltek tökéletes nyelvtudást, 
jó néhány megyei hivatalnok volt kénytelen állásától megválni. És még 
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jelentősebb a hagyományokon esett sérelem érzete, a német örökös tartományokba 
való nyelvi betagolástól való félelem, mint ezt a megyék tiltakozó, a monarchia 
nyelvi és kulturális sokszínűségének előnyeit is hangoztató beadványai jelzik. 

Míg II.József e két rendelkezésével elsősorban a nemzeti érzést élesztette 
föl, addig a rákövetkező rendeletekkel valósággal lerombolni igyekezett a nemesi-
rendi előjogokat és ezzel növekvő, egyre határorzottabb ellenállást váltott ki. 
Ugyancsak 1784 májusában kezdődik meg a népszámlálás előkészítése, melynek 
során nemest és nem nemest egyaránt össze kell írni, házaikat pedig megszámozni. 
A népesség számának változása mutatja legjobban a kormányzat intézkedéseinek 
hatását, s mindenki, legyen honorácior, nemes vagy akár mágnás, a 
gazdaságpolitika szempontjából egyaránt fogyasztónak számít. A rendeletet, ha 
kell, a katonaság segítségével végre kell hajtani, "akipedig ellenáll, akárki legyen 
is, a hajánál fogva hozassák Bécsbe."10 

A konskripcióval szembeni erős ellenállás hatására határozza el II. József 
1784 őszén, hogy "példás csapást" mér a "magyar urakra".11 1785 tavaszára 
készül el az új, kerületi igazgatás rendszere, mely lényegében megszüntette a 
megyei, nemesi önigazgatást. II.Józsefnek e rendelet előkészítése során 
megfogalmazott memorandumai éles hangon, gyakran erős szarkazmussal bírálják 
nemcsak általában a nemesi-rendi alkotmányt, hanem a megyei nemesség politikai 
és gazdasági "egyeduralmát" és a modern bürokratikus igényeknek meg nem 
felelő megyei igazgatást is. Véget kell vetni a magukat országgyűlésnek képzelő, 
a királyi rendeleteket felülvizsgáló és a kisnemesek ordítozásától hangos 
megyegyűléseknek, a lassú, mindent elodázó végrehajtásnak és a tanulatlan, 
inkább birtokuk gondjával foglalkozó megyei hivatalnokok ténykedésének.12 A 
megyék betagolása az újonnan felállított tíz közigazgatási egységbe, a kerületi 
biztosok irányította kerületekbe hivatott biztosítani, hogy a központi kormányzat 
rendeletei maradéktalanul végrehajtásra kerüljenek a helyi igazgatás szintjén is. 

A nemesség politikai előjogainak felfüggesztése után kerül sor gazdasági 
erejének megingatására. II. József parasztvédő intézkedései, az urbáriumok szigorú 
betartatása és a jobbágyrendelet legérzékenyebben a kis- és középbirtokos 
nemességet érintették. A császárnál meghallgatásra találnak a parasztság panaszai, 
s javul az esélyük, hogy az igazságszolgáltatás útján vagy a főkormányszékek 
vizsgálatai nyomán elérjék terheik valamelyes csökkentését. Röviddel a kerületi 
igazgatás bevezetése után, 1785 nyarán például II.József azonnal meneszti a 
hatalmaskodással vádolt aradi alispánt, Forray Andrást, aki korábban azzal 
dicsekedett: sikerült elérnie, hogy a császár a Bánátban tett utazása során elkerülje 
a megyét,"mivel nem jó, ha a paraszt tudja, van nagyobb úr is, mintföldesura."13 

Végül II.József 1786-ban az évszázadok óta féltett és óvott nemesi 
adómentesség felszámolására is kísérletet tett. "Hogy az Adózásnak igaz és 

169 



egyenes módja, melly által a' közönséges terhek egy igaz jó egyenlőség szerént 
elosztatnak, leg többet használ a' közönséges boldogságnak előmozdítására; 
ellenben pedig az azon Adózásnak igazságtalan törvénytelen fel osztása, a' 
földmívelését, 's szorgalmatosságát el fojtya, és a' Népnek szaporodását 
akadályoztattya, kétség kívül vagyon." - szól a földmérésről és az új adórendszer 
előkészítéséről intézkedő rendelet első mondata.14 A kataszteri felmérést ugyan 
erős katonai segédlettel még sikerült befejezni, az új adózás bevezetésére azonban 
már nem került sor. II. József uralkodásának utolsó három éve a rohamosan 
mélyülő válság időszaka. A török háború újabb terheket ró az országra, és próbára 
teszi a nemesség gazdasági erejét is. Ami a bő terméséről ismert Magyarországon 
ritkán fordult elő, most bekövetkezik: 1789-ben már külföldről kell gabonát 
behozni, s a legtöbb megye a közelgő éhínség veszélyéről számol be.15 

* * * 

A magyarországi nemesség köztudottan igen sokszínű, rendkívül eltérő 
gazdasági-társadalmi lehetőségekkel rendelkező rétegekből, különböző jogállású 
csoportokból összetevődött társadalmi képlet. A néhány száz arisztokrata család 
szükségszerű tájékozódási pontja a királyi udvar, mely a presztízsen túl a központi, 
illetve országos tisztségeket is nyújtja számukra. Bécs mellett e korszakban némi 
alternatívát jelent Albert herceg pozsonyi udvartartása: Pozsony az 1760-70-es 
években az újonnan épülő vagy átalakított főúri paloták sorával, a főhivatalok 
épületeivel, és gr. Csáky György által építtetett, 1776 novemberében megnyílt 
színházával valódi rezidencia-várossá fejlődött.16 Ezt részben 1781-ben Albert 
és Mária Krisztina Brüsszelbe menetele, részben pedig 1784-85-ben a 
dikasztériumok Budára költözése szakította meg. 

A köznemesség kisebb, tehetősebb hányadát kitevő "benepossessionatus" 
és középbirtokos családok tagjait, a rokoni kapcsolatok hálóján túl, talán csak a 
rendi alkotmány, a nemesi előjogok védelme, és az ennek színteréül szolgáló 
autonóm intézmények - elsősorban a megye - fűzték össze. Az országgyűlés 
mellőzése az ő érdekeik érvényesülését korlátozta leginkább; a privilégiumok és 
autonómiák lebontására való törekvés, mely a megye "államosításával", a kerületi 
igazgatás bevezetésével kerekedett fölül, őket fenyegette elsősorban. Ugyanakkor 
nem kevés - bár pontosan nem ismert - azoknak a száma, akiknek katonai vagy 
hivatali szolgálatban felmutatott érdemeit a királynő és a császár kitüntetésekkel 
vagy esetenként bárói címmel jutalmazta, s ezzel a családot egy-két generáció 
erejéig - ha nem is feltétlenül - az udvarhoz kötötte.17 

A nemesség nagy többségét kitevő kisbirtokos és nincstelen a paraszti 
életformát és annak terheit vállalta, esetleg kézműves vagy más, földbirtokhoz 
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nem kötött tevékenységet folytatott. Felemelkedést, sőt némi befolyást 
remélhettek a katonai pályán, vagy tanulás révén az értelmiségi szabad 
foglalkozásokat, a magánföldesuri, megyei, esetleg állami hivatalt vagy az egyház 
kötelékét választva. Részben közülük kerültek ki azok is, akik arisztokrata urukat 
titkárként, nevelőként külföldi utazásaik, tanulmányaik során elkísérték és 
széleskörű, modem szemléletet sajátítottak el. 

* * * 

Megosztott volt a magyarországi nemesség a vallási hovatartozás 
tekintetében is. A katolikus többség mellett jelentős a protestánsok száma. A 
tiszántúli kálvinisták és a felvidéki lutheránusok vallási szabadságaik védelme, 
bővítése érdekében együttműködtek. Rendszeres összejöveteleken összehangolták 
céljaikat és közösen fogalmazták meg beadványaikat, kérvényeiket. Még Mária 
Terézia uralkodása idején lényeges javulást helyzetükben nem érhettek el, a 
társuralkodó II.József szimpátiáját azonban már megtapasztalhatták a bécsi 
audienciákon. Erről Radvánszky Jánosnak 1774-ben a következőképpen számol 
be a néhány éve bárói címet szerzett Prónay László: 
"El mult sexta Mártii, először minyájan Fels: Asszonyunknál, azutan magam B. 
Zay úrral F. Császárnál audentian voltunk; nagy kegyelemei vétetünk mind az két 
Felség által. Hoszas volna mind azokat le irni: Isten egyszer őszve hozván, szárul 
szóra el olvashatod. Veleje ez. 1.) 0 Felsége nomine comuni irot Instantiankot 
önként minden restrictio nélkül be vette. 2.) Cancelláriának Canallisán kivül más 
ujat nyitott, melly által egyenesen Ö Felségéhez juthatunk akar mikor s akar 
menyiszer személyünkben vagy irasunk által. 3.) Mindazáltal Ö Felségek még is 
declaráltak azt, hogy mostani Systemájat vallás dolgának nem valtoztathatyak, 
mert az a Magyar Királyok Juramentumában le volna kötve: hanem in 
particularitferj CasitferJ kivannak consolalni. Erre ugyan, mingyar akkor stante 
pede megfeleltünk, legfökép Fels: Császárt, ugy tartom egészben más gondolatokra 
hoztam, de még is hogy Hlyen artalmas el amitásokbul vegyük ki egészben Ö 
Felségeket, pro 18. Apr. Pestre concuralunk minden superintendentiakbul és két 
vallasbul olly véggel: hogy ottan egy solenio munkát tegyünk melly altal meg 
mutassuk, Királyaink esküvésében a mi üldözéseinket nem foglaltatni,"18 

A császárné-királynő halála után pedig feléledt a remény, talán másfél 
évtized múltán újra lesz országgyűlés, ahol a protestáns felekezetek 
megerősíthetik, kibővíthetik pozicióikat. Prónay László 1780. szilveszterén 
menyének apjával, Teleki Józseffel, külföldi, angol példát követve céltudatos 
korteskedéssel tervezi a protestáns "pártot" erős képviselethez juttatni az 
országgyűlésben: 
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" Jövő Országunk Gyűlése napjárul, még sémi bizonyoság nincsen. Sokan Budán 
és Pesten kivanyák tartatni: de ugy tartom, ezeket, ad pia desideria tehetyük. 
Minap GróffTeleky nálam lévén, e környül aló országos dolgokrul beszélgettünk: 
többiek között e volt elmélkedése. Mindenképen mennél több Protestánsnak kék 
igyekezni kövecségül az Ország Gyűlésére: annak véghetetlen sok haszna lehetne, 
reánk nézve. Mellyre, én kérdést tettem? hogy hogy lehetne azt véghez vinni, el 
nyomatatot sorsunkban. Feleletül vetem. A Magyar Nemzetnek rendes Charactere 
vagyon a böcsületben. Kiványa azt; de nem akarja keresni. Követni kék eben az 
Anglusokat, a kik ezereknek ki öntésével s más ki telhető factiokkal szerzék meg 
Parlamentumra való küldetéseket. Ennek valósággal, csak az elmúlt ősszel is, 
nagy példáit olvastuk a Hamburgi Újságokban."19 

Az országgyűlés összehívásához fűzött remény hamarosan szertefoszlott -
ez volt a nemesség első nagy csalódása az új uralkodóban sőt hamarosan 
nyilvánvalóvá vált, hogy Il.József uralkodása alatt erre sor nem kerülhet. A 
protestáns várakozások azonban az 1781-ben kiadott türelmi rendelettel 
beteljesültek: nemcsak a vallásgyakorlat lett szabadabb, hanem - ami a bécsi 
udvar és a magyarországi nemesség viszonya tekintetében még jelentősebb -
megnyíltak a protestánsok előtt a magasabb hivatalok is. így került az 1783. évi 
nagy személyi változtatások során első protestáns tanácsosként a 
Helytartótanácshoz Prónay, majd pedig Darvas Ferenc volt nógrádi másod alispán. 
A kerületi igazgatás bevezetésével Prónay magasabb tisztséget, kerületi biztosi 
megbízatást kapott (protestánsként e kinevezést kapta Il.Józseftől gr. Teleki 
Sámuel is), ekkor Podmaniczky József foglalhatta el helyét a Helytartótanácsnál. 
Végül 1789-ben Vay József emelkedett a szabolcsi alispánságból a 
helytartótanácsosok közé. A Királyi Táblán, majd a Hétszemélyes Táblán Ráday 
Gedeon és ócsai Balogh Péter, illetve utánuk Bay Ferenc és Tihanyi Tamás kaptak 
protestánsként kinevezést. Il.József uralkodása idején hivatalhoz jutó protestánsok 
neveit hosszan lehetne sorolni - érdemes még megemlíteni a kerületi 
tanfelügyelőséghez jutó Kazinczy Ferencet, az egyetemen állást kapó Cornides 
Dánielt és Schwartner Mártont -, elegendő azonban hangsúlyozni: a türelmi 
rendelet Magyarországon, ellentétben a mélyen katolikus osztrák németalföldi 
tartományokkaljelentősen megnövelte Il.József népszerűségét és támogatóinak 
körét.20 

Várakozással tekintettek a társuralkodó II.Józsefre, támogatták 
egyeduralkodása első éveiben hozott reformjait és - ha csendes bírálat mellett is 
- megtartották iránta való lojalitásukat a krízis éveiben is a nemesség, a 
köznemesség azon tagjai, akik képzettségük, iskolázottságuk folytán felismerték 
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a reformok szükségességét a gazdasági-társadalmi viszonyok modernizálásában 
és az élet majd' minden területén. Akik például a pozsonyi és késmárki líceumban 
Benczúr Józsefnél diákoskodtak, mint a később jakobinusként elítélt Hajnóczy 
József, vagy a bécsi Theresianum növendékei voltak, akik - nem is kevesen -
eljuthattak Göttinga, Halle vagy Németalföld és Svájc egyetemeire, ahol világot, 
követendő példákat láthattak és korszerű ismereteket szerezhettek, hivatalhoz 
jutva eleinte kétségtelenül támogatták, később legalábbis szolgálták Il.József 
kormányzatát és reformtörekvéseit. 

Az azonos vagy hasonló iskolázottság és neveltetés azonban nem determinál 
azonos vagy hasonló életpályákat. Példa erre gr. Teleki József és Sámuel sokáig 
párhuzamosan futó életútja, mely éppen az 1780-as évek második harmadában a 
felerősödő reformabszolutizmust támogató illetve opponáló magatartás irányába 

2 j 
kanyarodik el egymástól. A Theresianum három egykori növendéke, gr. Apponyi 
Antal, gr. Széchényi Ferenc és gr. Balassa Ferenc pedig igencsak eltérő választ 
adtak, mikor 1785. tavaszán Il.József a kerületi biztosi hivatalra felkérte őket. 
Apponyi, miután az új hivatalról részletes információkat kapott, alkotmányos 
meggyőződésére hivatkozva határozottan utasította azt vissza.2 Széchényi a pécsi 
kerületi biztosságot elvállalta, s azt titkára, Hajnóczy segítségével kezdetben nagy 
lendülettel és munkabírással vitte, majd egy évvel később - betegségére hivatkozva-
lemondott, és angliai utazásra indult. Balassa pedig nemcsak a császár haláláig 
szolgált a zágrábi kerület biztosaként, hanem számtalanszor kitűnt túlzott ügybuz-
galmával is. 

A kerületi biztosok életpályáinak behatóbb elemzése szétfeszítené e 
tanulmány kereteit, így csak néhány szempontra szeretném felhívni a figyelmet.23 

Az intézmény fennállása, 1785 és 1790 között a tíz kerületben tizenöten 
töltöttek be kerületi biztosi hivatalt: Almásy Pál (1787-től Pest), Bachó János 
(1785-től Temes), gr. Balassa Ferenc (1785-től Zágráb), gr. Brunszvik Antal 
(1788-tól Nyitra), gr. Győry Ferenc (1785-től Győr), gr. Haller József (1787-től 
Nagyvárad), gr. Majláth József (1785-től Pest), br. Prónay László (1785-től 
Besztercebánya), Révay Simon (1785-től Munkács), br. Rosenfeld András (1787-
től Munkács), br. Splényi József (1786-tól Pécs), Szent-Iványi Ferenc (1785-től 
Kassa), gr. Széchényi Ferenc (1785-től Pécs), gr. Teleki Sámuel (1785-től 
Nagyvárad), Ürményi József (1785-től Nyitra). 

A kerületi igazgatás bevezetésekor, 1785 tavaszán további tizenegy személy 
neve merült föl a leendő kerületi biztosokról II. József és a Magyar-Erdélyi Udvari 
Kancellária által összeállított listákon. Közülük gr. Batthyány János és gr. Sztáray 
Mihály, akiket csak Esterházy kancellár javasolt, valamint gr. Apponyi Antal és 
gr. Csáky József, akik többé-kevésbé nyíltan elutasították a jelölést, Il.József 
idején nem viseltek többé jelentős hivatalt. Szlávy István a kinevezés átvételére 
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Bécsbe érkezve meghalt; Perényi Ferenc életútjáról, azon túl, hogy 1748-ban 
született, nem sikerült adatokat gyűjteni. A többiek más jelentős hivatalokban 
szolgálták acsászárt. Izdenczy József - bár a kerületi biztosi hivatalt ő sem vállalta 
- az Államtanács tagja lett. Gr. Jankovich Antal, aki betegsége miatt nem ment 
Bécsbe az új hivatal átvételére, később a Helytartótanácsnál a Magyar Kamarát 
vezető első alelnök, majd a Hétszemélyes Tábla elnöke. Br. Orczy László egy 
ideig maradt temesi kamarai adminisztrátor, majd helytartótanácsos lett; Pongrácz 
László 1788-tól a Tiszántúli Kerületi Tábla elnöke; Skerlecz Miklós pedig a 
Királyi Tábla alelnöke lett. 

A kerületi biztosi hivatalból távozott Széchényi. Révayt, aki maga 
jelentkezett e hivatalra, Il.József a máramarosi éhínség miatt leváltotta. Három 
kerületi biztost a császár magasabb hivatalra emelt: 1787-ben Majláth és Teleki 
alkancellári kinevezést kaptak, Ürményi pedig 1788-ban a Helytartótanács 
elnökévé előlépő Zichy helyét vette át a Magyar Kamarát vezető első alelnökként. 

A kerületi biztosok többsége kinevezésekor már hosszabb hivatali pályát 
tudott maga mögött, és széleskörű tapasztalatokkal rendelkezett. Némelyikük a 
ranglétra alsóbb lépcsőfokairól lassanként emelkedett. Rosenfeld testőr volt, majd 
az Erdélyi Guberniumnál jegyzőként kezdte hivatali pályafutását. Szent-Iványi 
pályáját 1754-ben Csáky Miklós esztergomi érsek mellett kezdte, majd 1757-től 
Nógrád megyében az aljegyzőségtől lépegetett feljebb, részben Prónayt követve. 
Magasabb hivatalba, tanácsosként a Kancelláriához illetve a Helytartótanácshoz, 
mindketten 1783-ban kerültek. Ugyancsak alispánként Hont megyében kezdte 
pályafutását Majláth József, majd a kamarai és kancelláriai tanácsosi évek után 
Fiume kormányzójaként, és rövid ideig a Magyar Kamara vezetőjeként működött. 
A fiumei kormányzói tisztben, majd pedig a pesti kerület biztosi hivatalában is 
utódja Almásy volt. A kerületi biztosok többsége korábban az országos 
igazgatásban, a Helytartótanácsnál (Győry 1754. és Balassa 1756. óta!) és a 
Magyar Kamaránál - illetve Teleki az Erdélyi Thesaurariatusnál és Guberniumnál 
- tanácsosként működött. Hosszabb bécsi - kancelláriai - hivatali múltat csak 
Ürményi tudhatott maga mögött. Széchényi viszonylag rövid, az 
igazságszolgáltatásban eltöltött hivatali múlttal rendelkezett: 1776-tól a Kőszegi 
Kerületi Táblán volt ülnök, majd 1783. óta a Báni Tábla elnökeként működött. 

A kerületi biztosok életpályája jelzi, Il.József komolyan gondolta, hogy 
tapasztalt és a helyi viszonyokat ismerő hivatalnokokra alapozza kormányzatát. 
Ugyanakkor az 1780-as évekre Magyarországon is kialakult az uralkodó, az állam 
szolgálatában tevékenykedő, és érvényesülését erre alapozó hivatali nemesség 
vékony rétege is. 

A reföfniábszolufizmust támogató magatartás egyik kulcsa tehát a hivatal, 
illetve a hivatalhoz jutás. A bürokratizálódás, a szaktudást megkövetelő ügyintézés, 
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és az e feladatokat ellátni képes hivatalnokság túlsúlyba kerülése a központi, 
országos sőt helyi igazgatás intézményeiben az egész 18. századon átívelő 
folyamat, mely - elegendő a sokat idézett "Pásztorlevélre" utalni - Il.József 
uralkodása idején teljesedik ki.24 A köznemesi rend számos tagját pedig ugyancsak 
vonzza a biztos fizetés, a nyugdíj és a hivatali előrejutással növekvő befolyás, s 
ennek fejében rendi-alkotmányos sérelmeiről is hajlamos valamelyest 
megfeledkezni. Gr. Rhédey Mihály például fiát, János úrfit 1787-ben Pestre küldi 
tanulni, majd Bécsben a kerületi biztosból alkancellárrá előlépett Teleki Sámuel 
segítségével juttatja őt kancelláriai gyakornokságba. 5 Az "alkalmas 
hivatalnokok" hiánya miatti császári panaszokat alsóbb, megyei körökben is 
ismerték, s az állami szolgálat vállalásának majdnem kényszere mellett sokszor 
nem volt nehéz a döntés, mellyel a fiatal nemesúrfi elindulhatott a hivatali 
emelkedés lépcsőfokain: "ha hivatal viselő Ember kíván lenni, egy két 
Esztendőbéli szolgálattya utyán, meg tanulván a mostani Mánipulátziót, bizonyos 
Hivatalra kaphat" - csillantotta föl Vay László leendő sógora, Irinyi Zsigmond 
előtt a lehetőséget, az ímokoskodást Haller József leendő kerületi biztos mellett, 
mikor a katonai pályáról igyekezett őt lebeszélni. Teleki Sámuelnek a jozefinizmus 
szolgálatában felívelő karrierje kétségtelenül befolyásolta e tanácsát, melyet 1787 
márciusában éppen a Bécsbe készülődő Telekinek búcsúbeszédet írva fogalmazott 

26 meg. 

* * * 

A katonai szolgálat is lehetett alapja az érvényesülésnek. A sokszínű 
Habsburg monarchia, az idegen tartományokban teljesített szolgálat ugyancsak 
lehetőséget nyújt a szélesebb látókör megszerzésére. A kiszolgált tisztek előtt 
pedig még nyitva a lehetőség, hogy nyugalmas hivatalt szerezzenek. Különösen 
a bécsi magyar nemesi testőrség kis csoportjára igaz ez, mely élvezte a császár 
kitüntetett bizalmát. "Gondoskodása különös mértékben azokat a gárdistákat 
vette pártfogásába, akik valamikor futárszolgálatot teljesítettek, mert ezek különös 
megbízhatóságáról meggyőződést szerzett, hiszen elöljáróik a legnagyobb 
gondoskodással válogatták ki és hozták javaslatba őket. A császár nemcsak 
személyesen ismerte minden testőrét, ismerte őket belső értékeik szempontjából 
is: hiszen mi maradhatott volna rejtve József éleslátású szemei előtt? Az udvari 
fogalmazói, a helytartósági titkári, a postaigazgatói, a tartománybiztosi állások 
mind a kiérdemesült magyar gárdistáknak jutott." - írja Báróczy Sándor 

27 
visszaemlékezéseiben. 
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* * * 

II. József és Magyarország, illetve a magyarországi nemesség viszonyának 
történeti ábrázolását és megítélését kétségtelenül erősebben befolyásolták az 
1780-as évek végi válság és az annak nyomán kibontakozó rendi-nemesi és immár 
nemzeti mozgalom eseményei. Csak innen visszatekintve, a II.József 
kormányzatának összeomlására reagáló, de inkább már az új uralkodóval szemben 
pozíciókat nyerni igyekvő megyék reprezentációit olvasva tűnik föl oly 
kibékíthetetlen ellentétben II. József és a magyarországi nemesség. 

A nemességet és Magyarország rendi alkotmányát sértő sorozatos reformok 
ellenére a magyarországi nemesi társadalom jelentős része csak fokozatosan, 
érdekei újabb és újabb sérelmét látva fordult el II. Józseftől. A nyílt politikai 
szembefordulás pedig 1788-89-ben, a török háború terheitől súlyosbított válságos 
években, s talán nem kis részben a külföldi, elsősorban az osztrák németalföldi, 
majd pedig a franciaországi példák hatására következett be. 

Prónay László besztercebányai kerületi biztos 1787. márciusában még így 
jellemezte a kerület nemességét: "A nemesség ebben a kerületben, különösen 
Gömör, Liptó és Túróc megyében igen nagyszámú. [...] Találni kitűnő képességű, 
egészséges ítélőképességű férfiakat és néhányat, akik járatosak a tudományokban. 
A német nyelv általában nem volt szokásban: az idősebbek egyáltalán nem 
beszélik, de a fiatalok között sokan értik és szorgalmasan tanulják. Azon keveseken 
kívül, akik hivatalt viselnek, a legtöbben visszavonultan élnek és gazdálkodnak. 
Csak kevés családnak van nagyobb vagyona; a legtöbben kevésbé szerencsések. 

Egyébként az egész nemesség várakozásaim ellenére okosan, szerényen, 
irányíthatóan viselkedik és szófogadóan fogadja a legfelső rendeleteket. "29 

Ám a többségnél, akiket az állam, II. József hivatallal, kitüntetéssel vagy 
más módon nem tudott vagy akart magához kötni, s akiknek 1788-89-ben ingatag 
gazdasági ereje is meg-megrendült, azoknál szinte természetszerűleg tolult 
előtérbe nemesi érdekeik, a rendi alkotmány sérelme. Ezt az elfordulást legjobban 

-»A 
Berzeviczy Gergely részletgazdag biográfiája érteti meg. Külföldi utazásai során 
a késő-felvilágosodás radikálisabb eszméit megismerő, és a belga tartományok 
rebellióját közvetlen közelből látó fiatalember 1787 kora őszén hazatérve, 
II. Józsefnél tett tisztelgő kihallgatása ellenére sem kap ambícióinak megfelelő 
állást. Fontolgatja, hogy inkább Szent-Iványi mellett intézné a kassai kerület 
titkári teendőit, mint nagybátyja, Horváth Imre mellett vállalná a 
szolgabíróságot.31 Hamarosan azonban a nemesi-nemzeti mozgalom felé fordul 
és radikális, monarchiaellenes eszméket fogalmaz meg a zsarnokság elleni 
gyűlölettől mélyen áthatva. 
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Ez már valóban a krízis éve: 1789. Ekkor, ha nyilvánvalóan más 
indíttatásból is, büszkén utasítja vissza Il.Józsefhél és Bachó János kerületi 
biztosnál az alispáni kinevezésre való jelölést például farádi Vörös Ignác: 
"tudniillik nem akartam császár kinevezésse által törvénytelen v[ice] ispány 
lenni"32 Naplójában utólag, nem is pontosan felidézve a nemességet sértő 
reformokat, az ezek nyomán felébredő nemzeti mozgalom szemszögéből ítélkezik: 
" Josejf császár minden készületeket meg tett, hogy a magyar szabadság és törvény 
az országbul ki múljanak"33 

Prónay az év elején írt úti jelentésében már óvatosan figyelmezteti az 
uralkodót: "jóakaratú céljait jobban elérhetné, ha a rendeket nem a szolgai 
félelem, hanem a meggyőző érvek, és a jövőbeni eredmények elképzelése késztetné 
az új szisztéma elfogadására."34 

Július elején pedig Prónay már a következő utasítást írja a kerületi biztos 
hivatalosabb hangján a "Kedves Brúderem"-bői "Hites Barátom"-má, majd 
"Drága Sogorom"-má lett, s most alispánként a kerületében szolgáló Radvánszky 
Jánosnak: Az országban hallható gyanús beszédekről, gonosz akaratról és rossz 
hangulatról, sőt kétértelmű fegyverkezésről szóló, az uralkodóhoz eljuttatott 
bejelentések minden szempontból a legnagyobb figyelmet érdemlik. Bár a kerületi 
biztos nem kételkedik, hogy az alispán viselt "hivatalánál", a nyugalom és 
biztonság, s általában a közjó fenntartása iránti "kötelességénél", valamint a 
minden alattvalót, de különösen az uralkodó különleges bizalmát élvező 
hivatalnokot kötelező "hűségnél" fogva magától is figyelő szemekkel tekint 
megyéjére, és a feltűnőt haladéktalanul jelenti. Azonban Pálffy kancellár leirata 
értelmében az alispán és a szolgabírák feladatává kell tennie, hogy titokban és 
feltűnés nélkül minden "néposztály" hangulatán, a megnyilatkozásokon és a 
gyanús eseményeken kettős figyelemmel őrködjenek és ha valamit tapasztalnának, 
ami az államra vagy az igazgatásra veszélyes, azt haladéktalanul és részletesen 
neki, a kerületi biztosnak vagy közvetlenül az országbírónak, gr. Zichy Károlynak 
titokban jelentsék. Hozzáfűzi azonban, hogy a "kötelesség", "okosság" és 
"emberszeretet" azt követeli, hogy az inkább csak feltűnősködésre hajló és 
meggondolatlanul beszélő, de valójában nem gonosz akaratú és lázadásra elszánt 
egyéneket komolyan figyelmeztessék.35 
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Gründe, und durch Vorstellung der künftigen guten Folgen zur Annehmung des neu 
angefangenen Regulirungssistems bewogen würden. Allein was nicht gleich geschieht, kann 
nach und nach durch Überzeigung der guten auf Vollkommenheit, und Glükseligkeit des 
Landes abzielenden Staats-Einrichtung bewirkt werden. Und mit diesen sich zu beschäftigen, 
halte ich für meine wesentliche Pflicht und Schuldigkeit." Prónay László úti jelentése, 
Besztercebánya, 1789. január 30. - MOL, C-44:1789/97. pos.l. fol.46r. 
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Es ist zwar nicht zu zweifeln, das Euer Hochedelgebohrn, vermöge des Amtes, so sie 
bekleiden, der Pflicht, welche Sie verbindet, für die allgemeine Ruhe, und Sicherheit, und 
überhaupt für das Beste des Vaterlandes zu sorgen, und die Treue, welche jeder Vasal, und 
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ihren Komitat richten, und was in diesen Gesichtspunkte, auffallen dürfte, an Behörde 
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Euer Hochedelgebohrn aufzutragen, so wohl durch sich selbst, als auch durch die Stuhlrichters 
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bedencklichen Vorgänge der Angesehenen darunter, mit gedoppelter Aufsicht zu wachen, 
und wen etwas, woraus [413v:] dem Staate, und der Landesverwaltung nachtheiliges entstehen 
könte, wahrgenommen würde, davon unverzüglich genauere, und umständliche Nachricht, 
in geheim anhero, oder nach Erforderniß, gerade dem Judex Curiae Excellenz zu geben, und 
allenfalls auch selbst, unmittelbahr, wohlüberlegte, und behutsame Vorkehrungen alsogleich 
einzuleiten. 
In übrigen fordert es Pflicht, Klugheit und Menschenliebe, das Leute bei denen vielleicht, 
mehr Trieb zu eiteln Prahlereyen und Unbesonnenheit in Reden, als wirklich böser Wille 
und Entschloßenheit zu Mäuthereyen wahrgenommen werden dürfte, emstlich gewamet, 
und zu Rechte gewiesen werden. 
Der ich mit aller Achtung bei Euer Hochedelgebohrn ergebenster Diener Lad. Frh. v. Prónay 
mpp. Neusohl d. 4. July 1789." - MOL, P-566:53.cs., fol.413-414. 
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ifj. Barta János 

Nemesi birtokok és jövedelmek Zemplén megyében 
a XVIII. század végén 

"Zemplén, Bereg, Ungvár, Szabolcs vármegyében 
Van pénz, van eledel, van bor a pincében, 
Mi kell több? mért vesse életét kétségben 
A magyar, hogy több pénz jöjjön erszényében?" 
(Orczy Lőrinc. Tokajban való érkezés télen) 

1790 koratavaszán - azt követően, hogy II. József császár visszavonta 
rendeleteit -, más megyékhez hasonlóan Zemplén nemesei is úgy nyilatkoztak, 
hogy a nemesi adókivetés céljából elrendelt földmérés aktáit, "mely 
megbecsülhetetlen károknak volt következése..., hogy ne szolgálhassanak 
bizalmatlanság tárgyául utódainknak, sőt, hogy szeretet kösse őket az 
uralkodóhoz" - "tűzzel elemésztették".1 Más megyéktől eltérően azonban a II. 
József-féle nemesi összeírás anyaga Zemplén megyében mégis teljes egészében 
ránk maradt.2 Nem tudhatjuk, hogy a megye illetékesei külön másolatot 
készíttettek-e a látványos pusztítás céljára, vagy esetleg üres papíríveket vetettek 
tűzre, a kutatás mindenesetre sokáig hitt nyilatkozatuknak. A rejtőző összeírásról 
- bár Fényes Elek a múlt században kétségtelenül használta adatait3 - mind a mai 
napig nem készült érdemleges feldolgozás. Jelenlegi próbálkozásom ezért 
bizonyos fokig kísérletnek is tekinthető, hiszen első nekifutásra a hatalmas 
adattömegből levonható következtetéseknek bizonyára csak egy részét sikerült 
feltárnom. 

A sátoraljaújhelyi levéltárnak azonban a XVIII. század végéről nem ez az 
egyetlen - a nemesi birtokviszonyokra utaló - becses forrása. 1800-ban -
nyilvánvalóan a francia háborúkhoz kapcsolódóan, a megyei nemesség 
insurrectionális kötelezettségeinek felmérésére - szokatlan gondossággal 
igyekeztek összeírni a megyében birtokos nemesek és nemesi jogállású 
intézmények-személyek jövedelmeit.4 Bár ez utóbbi összeírás mesterséges elvet 
érvényesített - minden jövedelmet konkrét pénzösszegre számítottak át -, a 
készítésénél tanúsított alaposság, valamint a jövedelemforrások nagyfokú 
differenciálása mégis különlegesen értékessé teszi a kutatás számára.5 Ebből az 
összeírásból - a XIX. század elejének néhány más, hasonlójellegű összeírását is 
bevonva kutatásaiba - Erdmann Gyula vont le igen hasznos következtetéseket.6 

A Zemplén megyei viszonyok különösen alkalmasnak látszanak a nemesség 
tulajdon- és jövedelmi viszonyainak felmérésére. Igaz, a megye a XVIII. század 
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végén sem kiteij edését, sem lakossága számát tekintve nem tartozott az ország 
kiemelkedő közigazgatási egységei közé. Mintegy 6300 km2 kiterjedésével 
területileg a 11., 210 ezer lakosával a 10. helyet foglalta el a megyék között. 
Felszínének és gazdálkodásának változatossága, sűrű településhálózata miatt 
azonban mégis különleges szerepet tölthet be bármely vizsgálódásban. Az észak-
déli irányban közel 160 km hosszan elnyúló Zemplén megye ugyanis az Alföld 
peremvidékétől (a Hernádköztől és a Bodrogköztől) a Keleti Beszkidek ormainál 
Galíciáig terjedt. így alföldi jellegű vidékeket éppen úgy magába foglalt, mint 
hegyvidékieket. A II. József korabeli - egyébként 1777-től érvényben lévő -
közigazgatási felosztás 15 kerülete többségében homogén földrajzi tájegységekre 
épült. A legdélibb kerület (szerencsi) a Nagy-Alföldnek a megyébe nyúló északi 
peremét, a következő kettő (tokaji, pataki) a hegyaljai borvidéket, újabb kettő 
(királyhelmeci, zétényi) a Bodrogközt, öt (újhelyi, terebesi, gálszécsi, sókúti, 
homonnai) a Laborc és az Ondava menti Tiszai Alföldet (közülük a gálszécsi az 
Eperjes-Tokaji hegylánc lejtőire, a sókúti és homonnai a Beszkidek nyúlványaira 
is kiterjedt), míg újabb öt kerület (varanói, sztropkói, göröginyei, papinai, szinnai) 
a Keleti Beszkidek kis ruszin és szlovák hegyi falvait foglalta magába. Adataik 
alapján tehát jól megkülönböztethetőek a sík- és a hegyvidékek sajátosságai. 

A megye mintegy 210 ezer lakosa 444 településen élt. Szabad királyi városa 
nem volt, települései közül 24 jutott el a mezővárosi (oppidum) rangig. Összeírtak 
benne közel két tucat pusztát is - főleg a Hernádközben és az Ondava mentén -, 
számításainkban ezeket az anyaközséggel együtt vettük számításba. A lakosság 
megélhetését elsősorban a mezőgazdaság biztosította. A 320 ezer kat. holdat 
meghaladó szántóföld - a táji eltéréseknek megfelelően - meglehetősen 
egyenetlenül oszlott meg az egyes tájegységek között. Míg délen Megy aszónak 
5549 hold szántója volt, addig messze északon Olyka Kriváé 67 kat. hold. (Igaz, 
Tokajnak egyetlen hold szántóföldje sem volt, de ez a település esetében nem 
szegénységéből következett.) Különlegesen gazdag jövedelmet kínált a Hegyalja 
szőlőtermelése és borkereskedelme. A XVIII. században a Hegyaljához sorolt 
22 település közül csak kettő (az Abaúj megyei Szántó és Horváti) nem tartozott 
Zemplénhez.7 A megye 20 hegyaljai településének (közülük 10 mezőváros) 
jövedelme az összeírt jövedelmek 26,3 %-át adta. A Bodrogközben a jószágtartás, 
fentebb, a hegyek között, az erdők nyújtottak jelentősebb bevételt az ott lakóknak. 

A két összeírás természetesen kiváló alapot kínál a zempléni nemesség 
XVIII. század végi birtokviszonyainak és jövedelmeinek felméréséhez is. Az 
1790-i összeírásban közel másfélezer nem-jobbágyi jogon földdel rendelkező 
személy vagy intézmény neve szerepel, közülük azonban csak 1123 fő a valóban 
nemesi személy. Az összeírásban a nemesi földek rovatába kerültek ugyanis a 
kamarai birtokok (32 helyiségben), az egyházi intézmények (egri és szepesi 

182 



káptalan, több szerzetesrend), valamint a különböző vallások (római katolikus, 
református, görög keleti) helyi egyházközségeinek, papjainak, parókiáinak földjei. 
(Utóbbiakat 130 faluban legtöbbször nemcsak az egyes vallásoknak megfelelően, 
hanem a pap, az egyházközség és esetleg a kántor földje szerint is elkülönítették.) 
A nemesek közül 819 főnek volt saját kezelésű (allodiális) földje, további 273 
taxalista földnélküliként szerepel, míg 30 név mellett az 1790-i felmérésben 
egyenesen az áll, hogy nihil habét (tehát semmije sincs). 

Az 1800-i összeírás összesítésében 3240 jövedelmet élvező személy 
Q 

szerepel. E második összeírás használatát megnehezíti, hogy benne a már említett 
intézmények (kamara, egyházi intézmény, helyi egyház) mellett városi polgárok, 
hivatalnokok, pataki professzorok, s esetenként jobbágyok is feltűnnek (ha nem 
is túl nagy számban), mint a jövedelmek részesei. Az összeírás ezeket a nem 
nemeseket nem mindig különíti el egyértelműen a nemesi birtokosoktól 
(pontosabban a nemest jelölő D vagy N megkülönböztetés nincs mindig kitéve a 
nyilvánvaló nemesek neve elé sem). A 3240 főből 378 megnevezetten nem nemes 
személyt mindenképpen le tudunk vonni. így ebben a felmérésben legfeljebb 
2862 nemesi birtokosunk marad. Közülük az összeírás 345 - rendszerint csekély, 
szőlőből származó jövedelemmel rendelkező - nemes személy esetében megadja, 
hogy mely más megyében, hol laknak. A viszonylag korlátozott számú 
arisztokratánál ez a megjelölés hiányzik, pedig esetükben különösen feltételezhető, 
hogy többségük másutt lakott. Az 1800-i összeírás alanyai közül tehát a megyében 
lakó nemesi birtokosoknak (pontosabban azoknak, akiknek nemesi jellegű 
jövedelmük volt) a számát így nagyjából két és félezerre tehetjük. 

Az 1800-i összeírás még így is több mint kétszer annyi földből származó 
jövedelemmel rendelkező személyt, s ezen belül közel háromszor annyi 
jövedelemmel rendelkező nemest számlált össze, mint az 1790-i összeírás. Ennek 
elsődleges oka természetesen az, hogy a nemesek közül még azok sem birtokoltak 
feltétlenül saját kezelésű földet (de még taxalista telket sem), akiknek összeírható 
jövedelmük volt, így hiába keresnénk őket az 1790-i összeírásban. További 
problémát okozhat, hogy sok nemes még az 1800-i összeírásból is kimaradt. A 
II. József-féle népesség-összeírás során 1787-ben a megyében 4928 nemes férfit 
számláltak9, pedig ebben a mennyiségben a megyében birtokos nemesek közül 
csak azok szerepelhettek, akik a megyében laktak. A megye nemeseinek többsége 
tehát kirívóan szegény volt, aki nemhogy allodiális földdel, de még érdemleges 
nemesi jövedelemmel sem rendelkezett. Megerősítheti ezt az a körülmény, hogy 
az 1755-i nemesi összeírás által a megyében talált 1075 nemes családfőnek 
mindössze 40,4 %-át tekintették birtokosnak, 59,6 %-ukat vagyontalan 
armalistaként írták össze.10 A birtoktalanok pedig - úgy látszik - nemcsak az 
1790-i, hanem - nagy többségükben - az 1800-i összeírásból is kimaradtak. Ez 
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utóbbi mindössze -32 olyan nemest nevez meg, akiknek neve mellett a jövedelmi 
kategóriák szokásos feltüntetése helyett a "semmije nincs", "a házatlan zsellérek 
nyomorúságos állapotában" meghatározás áll. Pedig nem szerepel jövedelem 
annak a 93 taxalista nemesnek a neve mellett sem, akik ismeretlen nagyságú 
földön ültek. (Az 1790-i összeírásban feltüntetett 273 taxalista közül 238-uk 
földjének nagyságát ismeijük.) Az 1800-i összeírás mintegy 400 taxalista nemese 
közül így mindössze 130 fö került be konkrét jövedelemmel az összeírásba. 
Táblázatainkban - az 180Ó-i összesítő könyv (Liber obtingentialis) és a falusi 
kimutatások eltérése miatt - végül mindössze 2351 fővel tudtunk számolni, közel 
900-zal kevesebbel, mint amennyit a korabeli összesítés kimutatott. Ez a 
körülmény is csak megerősítheti, hogy a zempléni nemességen belül nagyszámú 
meglehetősen szegény - még ezekben az összeírásokban is mellőzött - rétegeket 
találhatunk. 

Következtetéseinket megnehezíti, hogy a tíz év különbséggel készült két 
összeírásból alig több, mint félezernyi (559) nemesi birtokost tudunk név szerint 
azonosítani. A birtokosváltozás azonban bizonyos esetekben mégsem jelent 
áthidalhatatlan nehézséget. Azokban a falvakban, amelyeknek jövedelmeit egy-
két birtokos élvezte, viszonylag könnyen kideríthető, hogy ki lett az 1790 után 
összeírásunkból eltűnt földesúr utóda (a birtok örököse vagy vevője). Bonyolultabb 
a nagyobb helységek esete, ahol esetleg több birtokos is cserélődött, vagy ahol a 
birtokforgalom révén 1790-ben még egy kézen lévő birtokot megosztották, esetleg 
éppen ellenkezőleg, több korábbi birtok került azonos kézbe. A lehetőségekhez 
képest természetesen ezekben az esetekben is igyekeztem a nyilvánvaló 
azonosításokat elvégezni. Az 1800-ig végbement birtokosváltozásokat (a jelentős 
számú birtokosztódást) az 1790-i birtokviszonyokra visszavetítve, összesítéseimben 
1790-ben az eredeti 819 fo helyett 923 fo allódium-birtokossal számoltam, a minden 
kétséget kizáróan azonosítható birtokosok számát pedig 559 fő helyett 577-nek 
vettem. 

Az 1790-i összeírás kizárólag a szántóföldek tulajdonjogát vette figyelembe. 
II. József hivatalnokai kettős összefüggésben írták össze a nemesség szántóit: 
egyrészt az egyes falvakon belül különítették el őket a paraszti használatban lévő 
területtől (a nemesi földek közé sorolva az említett kamarai és egyházi földeket), 
másrészt az egyes járásokban birtokosonként is felsorolták őket. Az összeírás 
kataszteri holdban és négyszögölben adta meg a szántókat, össznagyságukat 
322.451 kat. hold/1049 négyszögölnek találva." Ebből a nem paraszti szántók 
össznagysága 95.597 kat. hold (29,6 %), ez utóbbin belül nemesi allódium 86.307 
k.h. (26,7 %), egyházi nagybirtokhoz tartozik 3538 kat.hold (1,1 %), helyi 
egyháziaké, papoké, egyházközségeké 2500 kh (0,8 %), kamarai birtok 1776 kh 
(0,55 %), taxalisták kezén volt 1475 kh (0,45 %). Paraszti használatban maradt 
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226.855 kh (70,4 %). - Nem szerepelnek ugyanakkor ebben az összeírásban a 
rétek, legelők, erdők. 

Az 1800-i felmérés viszont egyértelműen a földesúri jövedelmek 
felsorolására irányult, bármiféle forrásból is származtak azok. Mindenféle 
jövedelem közös egysége a telek (sesssio) lett, amelyet 24 forint bevétellel 
azonosítottak. Az összeírás 17 jövedelmi kategóriát különböztetett meg, az 
allodiális jövedelmektől a jobbágyi és zsellér-szolgáltatásokon, valamint a kisebb 
királyi haszonvételeken (korcsmáitatás, mészárszék stb.) át a szőlőből származó 
jövedelmekig. A megye birtokainak összjövedelmeként a felmérők 25.590 1/8 
teleknyi (azaz 614,1 ezer forintos) eredményre jutottak. A legfontosabb kategóriák 
szerint a jobbágyi és zsellérszolgáltatásokból származott 11.193 teleknyi 
jövedelem (268,6 ezer írt, 43,8 %), az aliódiumokból (a helyi egyházi birtokokat 
is ideértve) 3989 telek (95,7 e frt, 15,6 %), a különféle haszonvételekből 6636 
telek (159,2 e frt, 25,9 %), a szőlőbirtokokból 3764 telek (90,3 e frt, 14,7 %). A 
helyi eltérések - akárcsak a szántóföldek esetében - a megye települései között 
ezen a téren is jelentősek lehettek: Tállya földesurainak jövedelme 954 6/8 telek 
(22,9 ezer frt) volt, Kriszlócé mindössze 3 telek (72 frt). 

Az 1790-i (a változásokkal módosított) összeírás allódiummal is rendelkező 
923 nemesének élén 12 olyan birtokos áll, akinek birtoka meghaladja az egyezer 
holdat. Aspremont János Gobert gróf 18 faluban 5531 holddal, az Almássy család 
6 faluban 5330 holddal, Andrássy István 5 faluban 2955 holddal, Andrássy Károly 
5 faluban 2494 holddal, Csáky Imre 7 faluban 2093 holddal rendelkezett. E 
csoportban szerepel két Barkóczy özvegy (János és Imre grófok neje), akik 
együttesen 3063 holddal rendelkeztek. (1800-ban Barkóczy Jánosné korábbi 
birtokait Barkóczy Ferenc, Barkóczy Imréné birtokait Barkóczy János nevén 
találjuk, természetesen több kisebb módosulással.) 

Az aliódiumok birtoklásában érdekelt nemesek tagozódását az 1. sz. 
táblázatban foglaltam össze. 

1. Táblázat 

Birtoknagyság Birtokosok Összes birtok Nemesi birtok 
száma/fő %-a nagysága kat. 

holdban 
%-ában 

1000 kat. hold felett 12 1,3 28.114 32,5 
500-1000 kh között 15 1.6 11.299 13,1 
200-500 kh között 37 4,0 11.062 12,8 
100-200 kh között 83 9,0 12.236 14,2 
50-100 kh között 124 13,4 10.531 12,2 
20-50 kh között 195 21,1 6.104 7,1 
10-20 kh között 164 17,8 2.701 3,1 
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5-10 kh között 106 11,5 . 787 0.9 
5 kh alatt 187 20,3 485 0,6 
Közbirtokosság 2.988 3.5 
Összesen 923 100,00 86.307 100,00 

Az 1800. évi összeírásban élre került 13 birtokos jövedelme meghaladta 
az 300 teleknyi nagyságot (7.200 fit). Az élen itt is Aspremont gróf áll 1.573 2/g 

telekkel (37.758 fit), a másodikon Csáky Imre 1.111 4/g telekkel (26.676 frt). 
További három nagybirtokos (Csáky István, Barkóczy János és Jékelfalusi József) 
jövedelme meghaladta az 500 teleknyi jövedelmet. A fentihez hasonló módon 
összeállított 2. sz. táblázatban csak azokat a nemeseket tüntettük fel, akik 
kimutatott jövedelemmel kerültek be az összeírásba. 

2. Táblázat 

Birtok nagysága Birtokosok Jövedelmük Nemesi jöv. 
száma %-a összesen %-ában 

500 telek felett 5 0,2 4.747 \ 22,5 
300-500 telek között 8 0,3 2.999 7/g 14,2 
200-300 telek között 8 0,3 2.014 7/g 9,5 
100-200 telek között 23 1,0 3.378 3/g 16,0 
50-100 telek között 29 1,3 2.004 9,5 
10-50 telek között 124 5,3 2.939 13,9 
2-10 telek között 420 17,8 1.955 % 9,3 
1-2 telek között 288 12,3 4 1 9 ' / s 2,0 
1 telek alatt 1446 61,5 578 % 2,7 
Közbirtokosok 817 /8 0,4 

Összesen 2351 100,00 21.119 3/g 100,00 

(A megye jövedelmeiből eszerint 21.119 3/g teleknyit bírtak a nemesek - 82,5 % 
-, míg a fennmaradó 4.470 6/g teleknyi jövedelmen a kamara - 2.030 '/g telek, 7,9 
% -, az egyházi birtokosok - 1.402 2/g - és a nem nemesi haszonélvezők - helyi 
plébánosok, lelkészek, honoratiorok, polgárok - osztoztak.) 

A táblázatok adatait természetesen akkor tudjuk igazán értékelni, ha a 
birtoknagyságot és a jövedelmeket megpróbáljuk kapcsolatba hozni egymással. 
Az 1800-i összeírás adatai közül mindössze egyet tekinthetünk a korábbi összeírás 
allódium-nagysága közvetlen függvényének, nevezetesen az ugyanezen 
allódiumról származó jövedelmet, amit az összeírásban a "curia" jövedelmeként 
tüntettek fel. Megyei összege (mint láthattuk) 3.988 5/g telek, ami az értékelés 
szerint 95.726 forintnak felel meg. Mivel az 1790-i összeírás - a kamarai, egyházi 
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és iskolai birtokokat is beleértve - 94.121 kat. hold allodiális földet írt össze, 
könnyen megállapítható, hogy minden kat. hold földre átlagosan közel 1 frt 
jövedelmet számoltak. Ez azt is jelenti, hogy megyei átlagban 23,6 kat. hold 
allodiális föld jövedelmét tekintették 1 teleknyi jövedelemnek. - Érdekességként 
megjegyezhetjük, hogy ez az elv a jobbágyföldek esetében is megközelítőleg 
azonos mértékben érvényesült: a 226.855 kat. hold jobbágyi szántóról - a 
jobbágyok és zsellérek szolgáltatása címén - 10.002 teleknyi, azaz 240.048 frt 
jövedelmet szedtek be. A jobbágy- és zsellér-szántók esetében 22,7 kat. hold 
esett 1 sessio jövedelemre, azaz minden hold szántó 0,95 frt-ot jövedelmezett. 

Egy hold jövedelme azonban a megyei átlagban lehet, hogy mégis csak 
véletlenül esett egybe 1 frt-tal, és ennek megfelelően egy teleknyi jövedelem 24 
kat. hold birtoklásával. Ezek az átlagok ugyanis az eltérő adottságú tájak eltérő 
részösszegeiből tevődtek össze. Az egyes kerületekben 1 kat. hold jövedelme 
0,6 frt-tól 1,8 fft-ig terjedhetett, a 24 forintot jövedelmező telek nagyságát pedig 
13,5-39,8 kat. hold nagyság között találjuk. Az átlaghoz vezető szélső adatok 
tehát meglehetősen eltérnek az 1 frt-os és 24 holdas értékektől. Sajátos módon 
az összeírok a megye középső részén fekvő kerületek (királyhelmeci, homonnai, 
tőketerebesi) földesúri szántóit ítélték a leginkább hasznot hajtónak (itt haladja 
meg jövedelmük jelentősebb mértékben holdanként az 1 frt-ot), míg a legkevésbé 
termékeny saját kezelésű földek közé sorolták az északi, hegyes vidékek 
kerületeinek (göröginyei, sztropkói, varanói, szinnai) talajain kívül a Tokaj-
Epeijesi hegylánccal párhuzamosan húzódó gálszécsi és a délebbi pataki kerületet 
is. A besorolás nagyon nagy vonalakban követni látszik az aliódiumok arányát a 
szántóföldek egészéhez mérve: ahol több a saját kezelésű föld, ott a földminőséget 
is értékesebbnek tekintik. (Az okozati sorrend persze bizonyára fordított volt: ott 
hasítottak ki jelentősebb nagyságú allódiumot, ahol jó termelési feltételek 
kínálkoztak). Ez az utóbbi párhuzam azonban csak nagyon nagy vonalakban 
érvényesült, hiszen a legnagyobb allódiummal rendelkező szerencsi, valamint 
gálszécsi kerületekben 1 kh-ra csak 0,66-0,77 frt-ot számoltak. Az egyes kerületek 
viszonyaira ld. a 3. sz. táblázatot. 

3. Táblázat 

Kerület neve Allódium Allódium jöv-e 1 telekre 1 kat.h-ra 
a szántó az összes jöv. jutó kat.h. jutó frt. 
%-ában %-ában 

1, Szerencsi 
2, Tokaji 
3, Pataki 
4, Királyhelmeci 

54,9 
62,1 
31,9 
38,6 

24,7 
5,3 
3,2 

32,5 

32.6 
22,8 
39 
14.7 

0,66 
1.05 
0,6 
1.6 
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5, Zétényi 
6, Újhelyi 
7, Gálszécsi 
8, Tőketerebesi 
9, Sókúti 
10, Homonnai 
11, Varanói 
12, Sztropkói 
13, Göröginyei 
14, Papinai 
15, Szinnai 

29,9 
37,2 
52,4 
39,9 
26.7 
34,2 
15 
10.8 

7.1 
1.2 
6,4 

12 
19,5 
29,8 
29 
20.4 
29.5 

1,2 
5,5 
4,2 
1,5 
5,5 

23.4 
20.5 
31 
18 
21,1 
13,5 
30.5 
39.6 
39,8 
20,1 
25,5 

1,02 
1,2 
0,77 
1,33 
1,1 
1,8 
0,8 
0,8 
0,6 
1,2 
0,9 

Összesen 29,1 15,6 23,6 1,0 

Táblázatunkban első pillantásra csak hozzávetőlegesnek látszik az az 
összefüggés is, amelyet az allodiális földek nagysága (aránya) és jövedelmük 
között találhatunk. A megyei átlag - 29,1 %-nyi majorságból származik a 
jövedelmek 15,6 %-a - matematikailag nagyon is könnyen kifejezhető 2:l-es 
arányt sugallna. Ennek viszont feltűnő módon ellentmond az, hogy a tokaji kerület 
szántóinak közel kétharmadára kiterjedő aliódium a jövedelmeknek alig 
egyhuszadát szolgáltatta. A tokaji valamint a pataki kerületben persze a 
jövedelmek számottevő része a szőlőművelésből (49,5 % és 45,1 %) valamint a 
borkimérésből (29,3 és 19,1 %) származott, így a szántóföldi jövedelmek 
összességükben is csak töredékét adták a bevételeknek. (Tokajnak például - mint 
említettük - egyáltalán nem volt szántója.) Másutt a szőlőművelés jelentősége 
szerényebb volt, míg a megye kerületeinek felében egyáltalán nem találkozhatunk 
vele. Ez utóbbi kerületekben már valóban nyomon követhető a párhuzam a saját 
kezelésű földek és jövedelmeik között. Ha az adatokból valamiféle következtetést 
szeretnénk levonni, akkor az az lehetne, hogy az aliódiumokból származó 
jövedelem aránya mindig jóval kisebb, mint a hozzá tartozó aliódium nagysága, 
annak - a szélsőségektől eltekintve - 40-70 %-a. 

Érdekes következtetéseket vonhatunk le abból is, ha a saját kezelésű 
szántóföldek jövedelmét az egyes birtokos kategóriákon belül próbáljuk 
megállapítani. Az első megállapításunk az lehet, hogy a majorságok szerepe a 
jövedelemben fordítottan arányos a birtoknagysággal. Minél kisebb tehát a saját 
kezelésű szántó, annál nagyobb arányú a belőle származó jövedelem a birtokos 
összjövedelméhez viszonyítva. Míg a jelentősebb birtokosok jövedelmének 
durván egytizede-egyötöde (11,7-27,1 %) származott a saját kezelésű majorságról, 
addig a legkisebb jövedelmű birtokosok pénzben kifejezhető bevételeinek fele, 
közel kétharmada. 

Ezt egészítheti ki az a második megállapítás, hogy az egységnyi 
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szántóföldről származó jövedelem - az előző tényezővel szöges ellentétben -
általában a birtoknagysággal együtt nőtt. A legkisebb birtokosok - akiknek pedig 
saját kezelésű földjük jövedelmük tekintélyes részét biztosította - kataszteri 
holdanként többnyire csak felére-harmadára számíthattak annak az összegnek, 
amire a nagybirtokos ugyanekkora terület után számíthatott. - 4. sz. táblázatunkban 
ezúttal csak a mindkét összeírásban szereplő birtokosok adatait vesszük 
figyelembe. Mivel az azonosítás a nagyobb birtokosok kategóriáiban általában 
könnyebben megtehető, a kisebb birtokosok - akik egyébként nem is feltétlenül 
rendelkeztek allódiummal - csak töredékükkel vannak képviselve ebben a 
táblázatban. (Bizonyos kategóriákban a birtokosváltozások tisztázatlansága miatt 
találhatunk az általános tendenciának ellentmondó adatokat.) 

4. Táblázat 

Jövedelem Birtokosok Majorság 1 kat. hold 1 telek 
nagysága száma nagysága jövedelme jöv-e nagysága 

kat.hold telekben %-ban frt k.h. 
500 telken felül 5 11.741 555 11,7 1,1 21,1 
200-500 telek 16 21.826 792 15,7 0,9 27,5 
100-200 telek 23 10.365 496 14,6 1,1 20,9 
70-100 telek 12 4.863 249 24,7 1,2 19,5 
50-70 telek 14 2.693 127 15,4 1,1 21,2 
20-50 telek 51 7.878 428 24,1 1,3 18,4 
10-20 telek 37 2.735 150 28,8 1,3 18,1 
5-10 telek 64 4.030 160. 34,5 0,9 25,2 
2-5 telek 94 3.442 164 50,3 1,1 20,9 
1-2 telek . 86 2.120 63. 49,2 0,7 33,9 
0-1 telek 175 2.673 54 63,5 0,5 49,5 
Összesen 577 74.367 3.238 1,0 23,0 

A birtokosok jövedelmeinek jelentősebb része a feudális jellegű 
szolgáltatásokból valamint a szőlőből származott. A szőlő Zemplénben különleges 
helyet foglalt el. Bár a megye kerületeinek a fele nem volt alkalmas művelésére, 
a birtokosok jövedelmének 14,7 %-át (3.764 2/8 telek, 90.336 fft) biztosította. Az 
összesítésben szerepelnek mind az ún. szabad szőlők (1823 7g telek, 7,1 %), 
mind a dézsmás szőlők (842 2/g, 3,3 %), valamint a hegyjogból származó 
jövedelem (1.098 3/8, 4,3%).12 Ezek az átlagok azonban igen szórt adatokat 
takarnak. A szőlőjövedelmek különösen a Hegyalja kerületeiben szöktek magasra. 
Említettük, hogy a tokaji kerület 4.396 teleknyi, valamint a pataki kerület 1.786 
teleknyi jövedelmének (a megyei jövedelmek 17,2 és 6,9 %-a) közel felét (49,5 
és 45,1 %) szőlőből nyerték. 
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A feudális jellegű kötelezettségeket az 1800-i összeírás két részre osztotta. 
Az egyikbe a jobbágyok által közvetlenül lerótt járadékokat, a másikba az ún. 
kisebb királyi haszonvételeket sorolták. A birtokosoknak a jobbágyi telkekről 
8.940 6/g (34,9%), a házas zsellérektől 1.061 (4,1 %), a házatlan zsellérektől 60 3/g 

teleknyi (0,2 %) jövedelmük származott. További 932 teleknyi jövedelem forrása 
a telken felüli föld volt (3,6 %). Ahogyan a saját kezelésű földekből származó 
jövedelem a birtoknagysággal fordított arányban állt, úgy jelentkezett egy egyenes 
arányú kapcsolat a birtok nagysága és a jobbágyi, zselléri járadékok fontossága 
között. A nagybirtok jövedelmének felét megközelítő arány a legalsó birtokosi 
kategóriákban egyötöd alá süllyed (5. sz. táblázat). 

De hasonló tendenciát mutat a haszonvételek jövedelme is. Közülük a 
legjelentősebb a korcsmáltatásból származott: 4.700 % telek (112.800 írt, 18,3 
%). Ennek jövedelmét a jobbágyoktól, zsellérektől származó bevételeket 
tartalmazó 5. sz. táblázatban tüntettük fel. Jelentősebb jövedelmet hozott még a 
birtokosoknak a malomból származó bevétel (1.021 7g telek 24.516 fit, 4,0 %). 
A többi kisebb haszonvétel jövedelme ezzel szemben szinte csak névleges: 
mészárszék: 159 7/g telek (3.835 fit, 0,6 %), vám: 107 '/g telek (2.573 fit, 0,4 %), 
rév: 61 5/g telek (1.478 fit, 0,2 %), halászat: 39 4/g telek (948 fit, 0,1 %), erdő: 
409 3/g telek (9.825 írt, 1,6 %), vásár: 145 '/g telek (3.482 fit, 0,6 %). 

Valamennyi haszonvétel jövedelme a birtoknagyságok csökkenésével 
párhuzamosan fogyott, a kevésbé jelentősek az 5 teleknél kisebb jövedelműek 
kategóriáiban teljesen el is tűnhettek. Ezeket külön táblázatban közöljük (6. sz. 
táblázat). - Két táblázatunkban - mivel a következő összehasonlításban a 
szántóföldek nagyságára közvetlenül nem lesz szükségünk - a megelőző 
táblázattól eltérően, azokat a birtokosokat is figyelembe vesszük, akiket az 1790-
i felmérésből nem tudtunk azonosítani, kisebb részben azért, mert birtokosváltozás 
történt, nagyobb részben viszont azért, mert nem volt saját kezelésű földjük (összes 
számuk 2.351 fő). Ugyanakkor azért, hogy az előző táblázattal való összevetés 
teljesebb legyen, zárójelben (dőlt betűvel) a mindkét összeírásban szereplő (tehát 
azonosítható) birtokosok adatait is közöljük (a fenti 2.351-ből 521 fő)! A 
mutatkozó különbségek egyébként lényegtelenek lesznek. 

5. Táblázat 

Jövedelem Birtokosok Jobbágy Nagysága Borkimérés 
kategória száma 

5001. felett 
200-500 tel. 

5 
16 

és zsellér 
jövedelme 
telekben 

2.210 ^ 
2.250 7 . 

OSSZJOV. 

%-ában 

46,6 
44,8 

haszna 
telekben 

978 7g 
883 7, 

Nagysága 
összjöv. 

%-ában 

20,6 
17,6 
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100-200 tel. 23 1.534 78 
70-100 tel. 12 428 % 
50-70 tel. 17 487 

/14 404 
20-50 tel. 62 923 % 

/51 765% 
10-20 tel. 62 247 % 

/37 1773L 
5-10 tel. 144 270 V8 

/64 755 % 
2-5 tel. 276 165 % 

/94 6 5 % 
1-2 tel. 288 7 1 % 

/86 3 2 % 
0-1 tel. 1.446 6 5 % 

/175 75 % 

45,7 570 3/g 16,8 
42.6 147 3/g 14,6 
48.7 159 3/g 15,9 
48.8 136 3/g 16,4/ 
44 294 4/g 14,0 
43,2 249 7/g 14,0/ 
29,4 1417/g 16,8 
33.9 843/H 16,1/ 
25.8 13 Vg 12,5 
33,6 45 V, 9,7/ 
18.0 65 7/g 7,0 
79.9 2 7 % 8,4/ 
17.1 32 % 7,8 
25.2 8 % 6,5/ 
11,4 14 % 2,5 
15,9 3 % 3,9/ 

6. Táblázat 

Jövedelem Birtokosok Malom 
kategória száma 

Mészárszék Vám Halászat Erdő 

Jövedelme telekben 

500 tel. fel. ,. 5 
200-500 tel. 16 
100-200 tel. 23 
70-100 tel. 12 
50-70 tel. 17 

/7 4 
20-50 tel. 62 
i *• /57 
10-20 tel. 62 

/37 
5-10 tel. 144 

/64 
2-5 tel. 276 

/94 
1-2 tel. 288 

/56 
0-1 tel. 1.446 

7775 

188 % 
236 5/g 

187% 
4 4 % 
65 /g 

6 0 % 
8 1 % 
59 % 
3 7 % 
1 6 % 

2 7 % 
74 6! 
17% 

7 7 
3 / 8 

1% 

15% 
2 6 % 

3 7 
2 8 

3 / 8 

2 % 

3 5 / / 8 

2 % 

16% 
2 % 

3 7 % 
19% y 
12% 

7 % 
' o 

13% 
9 % 

% 7 

7 
' o 

9 9 % 
93 7S 
6 5 % 
14% 
5 % 

3 5 % 
26 

4 % 

4 % 

2 % 

7 % 
7/ 

Tannak eldöntésére, hogy a fenti birtokviszonyok és jövedelmek tükrözhetik-
e a valós helyzetet, egyáltalán hihetőek-e adataik, a kutatás mai állása mellett 
legfeljebb szórványos részadatokkal rendelkezünk. A majorságok arányának 
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jelentős kiterjedése Zemplén megyében a XVIII. század második felében-végén 
mindenesetre megfelel az országos képnek, sőt az ismert adatokhoz viszonyítva 
még viszonylag szerénynek is számít. Soós Imre Heves megyében 213 ezer kat. 
hold szántónak 41,4 %-át (88 e. hold) számolta a majorságokhoz,13 Wellmann 
Imre Pest megyében a szántók 46,9 %-át, Zalában 38,5 %-át sorolta a saját 
kezelésű földekhez, míg néhány töredékes - Győr, Sopron, Moson valamint 
Csongrád megyei - adat alapján az ott felmért szántók 43,5 %-át találta majorsági 
állapotúnak. A Zemplén megyei 29,1 % tehát bele illik ebbe a képbe. A felsorolt 
megyékhez viszonyított alacsony voltát egyrészt a táji sajátosságok magyarázzák 
- a hegyvidéki kerületekben a majorságok kiterjedése alig 1,2-15 % volt -, másrészt 
az a körülmény, hogy Zemplénnek a gabona esetében nem voltak olyan kedvező 
értékesítési lehetőségei, mint a bor esetében. A majorságok 29,1 %-os átlagaránya 
a szántókon belül ugyanakkor a megye délebbi, szántóföldi művelésre 
alkalmasabb kerületeikben az 50-60 %-ot is elérhette. 

Összeegyeztethetőnek látszanak eddigi ismereteinkkel a földesúri 
jövedelmek megoszlására, eredetére utaló adataink is. Wellmann Imre a közel 
80 ezer hektár kiterjedésű gödöllői Grassalkovich-uradalom vizsgálatakor úgy 
találta, hogy ott 1772-1779 között a bevételeknek nagyobb része feudális 
járadékokból, valamint bérbeadásból származott.15 Számításai persze nem 
mindenben használnak azonos kategóriákat a zempléni felmérésekkel, valamiféle 
összehasonlítási alapot mégis nyújtanak. A gödöllői uradalomban jelentkező 
uradalmi bevételekből - a gabona, fa, élőállat, állati termékek eladásából -
származó 26 %-ot Zemplénben csakis az uradalmi jövedelmek 15,6 %-os 
jövedelmével tudjuk összevetni. Ez utóbbiakat elsősorban a majorságból - azaz 
a gabonafélékből - származó jövedelmekkel azonosítottuk, míg a Grassalkovich-
uradalom nyilvántartásában egy sor más termék - fa, élőállat, állati termék -
eladásának hasznát is ide számolták. A 10 %-nyi különbség tehát nem cáfolja 
feltételezésünk hitelességét. Bizonyára a helyi sajátosságok eltérésének - a 
jobbágyi szolgáltatások nagyobb súlyának - tulajdoníthatjuk, hogy míg Gödöllőn 
robotmegváltásból, dézsmából, dézsmamegváltásból a jövedelmek 24,7 %-a 
származott, addig Zemplénben a jobbágyok és a zsellérek (házas + házatlan) 
szolgáltatásait a jövedelmek 43,7 %-ára becsülték. Mindenesetre ez marad az 
egyetlen terület, ahol a zempléni nemesség és a Grassalkovichok jövedelmeiben 
jelentősebb eltéréssel találkozhatunk. A különféle haszonvételekben ugyanis 
megint közelítést találhatunk. Ezek jövedelme - a korcsmáitatás nélkül - Gödöllőn 
3,7 %-ot, Zemplénben 7,5 %-ot tett ki. Az általunk különválasztott korcsmáitatás 
Gödöllőn a jövedelmek 14-át %, Zemplénben 18,4 %-át nyújtotta. Az italmérés 
másutt is meglepően magas jövedelemforrást jelentett, akkor is, ha a birtokos 
nem saját borát vagy pálinkáját árusította. Nem hiába hívta fel a figyelmet negatív 
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következményeire Jármay Edith, a regéci uradalom monográfusa: "A megyei 
hatóságok próbálnak a nagy szeszfogyasztás ellen statútumokkal védekezni, de 
nem sok eredménnyel. Bámulatos ez a regéci uradalmon és másutt is, mikor 
olyan óriási a szegénység. De talán éppen emiatt ittak annyit. Előnyös is ez a 
nagy fogyasztás az uradalomra, de a viszonyokra szomorú világítást vet."16 

Összességében mindenesetre úgy vélhetjük, hogy a zempléni nemesek birtok- és 
jövedelmi állapotáról készült két felmérés reális, a valós viszonyoknak megfelelő 
képet nyújt. 

A birtok- és jövedelemkimutatások kedvező alkalmat kínálnak arra, hogy 
a zempléni nemesség kategorizálását elvégezzük. Történetírásunk azonban - éppen 
a hasonlójellegű források hiányában - nem nagyon szolgáltat szélesebb körben 
használt kritériumokat ennek megvalósítására. Az eddigi kísérletek meglehetősen 
mechanikusnak tűnnek, hiszen a kategorizálásnak többnyire csak meglehetősen 
mesterkélt módját tudják választani. Végeredményük azonban minden esetben a 
nemesség nagyfokú differenciálódása és a nemesi tömegek végzetes 
elszegényedése. 

A XVII. század közepére és végére vonatkozóan Zimányi Vera és R. 
Várkonyi Ágnes falvak és részfalvak birtoklása alapján sorolták a nemességet 
kategóriákba. Zimányi Vera a királyi Magyarország hétezer nemesi családja közül 
mintegy 6 ezernek (85 %) birtokában mindössze egy falunál kisebb birtokot talált.17 

R. Várkonyi Ágnes a XVII. századi nemesítési hullámban megszámlálhatatlan 
sokaságúvá szaporodott armalisták, bocskorosok tömegét mellőzve is úgy találta^ 
hogy a birtokos nemesek 75 %-a egy faluval vagy annál is kevesebbel rendelkezett, 

18 
míg a nemességnek alig 4 %-a birtokolt 30 falunál nagyobb birtokot. Wellmann 
Imre a XVIII. század közepére a dunántúli megyék úrbéres birtokai alapján 
csoportosított: kisbirtokosnak tekintette a 100 hold úrbéres földnél kevesebbel 
rendelkezőket, a köznemesi birtok felső határát 1.000 hold úrbéres földre helyezte. 
(Eszerint a dunántúli birtokosok 64 %-a a jobbágyföld alig 1,6 %-ával 

19 
rendelkezett, míg másik 24,1 %-a 9,1 %-kal). Takács Péter Szabolcs vármegye 
esetében találta úgy, hogy e nemességnek (1.434 nemesi családfő) mindössze 
14.4 %-a (206 fő) rendelkezett jobbágyokkal, 63,1 %-a (905) kurialista volt, míg 
22.5 % (323 család) teljesen birtoktalanul maradt.20 

Erdmann Gyula korábban említett tanulmányaiban a jobbágyi járadékokból 
való részesedés alapján osztotta kategóriákba a zempléni nemességet. Az 1 
teleknél (24 fit) kevesebb jövedelemmel rendelkezőket (65,6 %) törpebirtokosnak, 
az 1 -20 telek közöttieket (29,3 %) kis-, a 20-100 telek közöttieket (3,5 %) közép-
, a 100-300 telek közöttieket (1,1 %) jómódú közép-, végül a 300 telek jövedelem 
felettieket (0,5 %) nagybirtokosnak tekintette. A megyei nemesség komoly 
differenciálódását igazolhatja, hogy míg a nemesek kétharmada 24 frt-nyi 
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jövedelemmel sem rendelkezett, addig a 480 frt-nyi jövedelmet meghaladó közép? 
jómódú közép- és nagybirtokos réteghez a kiváltságosoknak mindössze 5 %-a 
tartozott.21 

Attól a fajta mechanikus besorolástól, amelyben egyetlen négyszögöl 
majorság vagy egynyolcad teleknyi (3 frt) jövedelem döntheti el, hogy egy 
birtokost mely kategóriába helyezünk, természetesen nem lehet megszabadulni. 
A 923 főt felsoroló 1790-i valamint a 2.351 birtokost számláló 1800-i 
összeírásokban nincsenek természetes határok, a birtokosok majorság vagy 
jövedelem szerinti sorba állítása folyamatosan csökkenő vagy növekvő sorozatot 
mutat. Végső soron tehát nem látjuk indokoltnak, hogy elszakadjunk Erdmann 
Gyula kategorizálásának fentebb idézett szempontjaitól, bár eredményeink a 
zempléni nemességet - ha lehet - még nála is polarizáltabbnak mutatják majd. 

A két - közel párhuzamos - összeírás mégis sajátos lehetőséget kínál. A 
zempléni nemességről formált képünket ugyanis - a II. József korabeli 
birtokösszeírást is figyelembevéve - a birtoknagyság és a jövedelmek 
összevetésével bővíthetjük. Az az első pillantásra megállapítható, hogy a 
nemességnek nagyjából a fele (a II. József-féle népszámlálás 4.928 nemes-férfiúja 
közül kb. 2500 fő, 50,7 %) egyik összeírásba sem kerülhetett bele, mivel 
semmiféle nemesi jellegű jövedelme nem volt. A két összeírásban mutatkozó 
1428 főnyi különbséget (a megye nemeseinek 29 %-a) azok jelentik, akiknek 
ugyan volt nyilvántartott jövedelmük, de nem rendelkeztek saját kezelésű földdel. 
Elméletileg lehettek volna közöttük olyanok, akik a megye északi, hegyvidéki 
falvaiban birtokoltak, ahol nem volt gyakorlat aliódiumot létesíteni, birtokosuk 
azonban - ettől függetlenül - tartozhatott akár a nemesség vagyonosabb rétegeihez 
is. Az 1800-i kimutatás szerint az északi falvak - sok esetben osztatlanul - valóban 
nagy- vagy jómódú középbirtokosok kezében voltak, a két összeírás közötti 
különbséget azonban nem ők adják. Többnyire töredék- vagy legfeljebb néhány 
teleknyi paraszti szolgáltatásból vagy szőlőből származó jövedelemmel 
rendelkező személyekről volt szó. Nem véletlen, hogy az 1800-i összeírásból 
táblázatainkba bekerült 2351 főből annak az 1794 nemes személynek (76,3 %), 
akit az 1790-i összeírásban nem találtunk meg, 70,8 %-a (1271 fő) a 0-1 telek 
közötti jövedelmű nemesek sorában található. A 0-1 telek közötti - Erdmann 
Gyula által törpebirtokosnak nevezett -1.446 nemesnek különben 87,8 %-a nem 
található meg az 1790-i összeírásban. Mivel ez a szám (1446 fő) igen közel esik 
a két összeírás különbözetéhez (1428 fő) a két kategóriát durván azonosíthatjuk, 
s arányukat az össznemesség 29,5 %-ára tehetjük. Ezeket a nemeseket - évi 
legfeljebb 24 frt-ra becsült földesúri jövedelmük alapján - érdemben valóban 
aligha tudjuk elkülöníteni a nemesség legszegényebb, birtoktalan kategóriájától. 
Megélhetésüket - amazokhoz hasonlóan - napszámos munkával, kézművességgel, 

194 



jobb esetben valamiféle értelmiségi foglalkozással kellett biztosítaniok. A 
jövedelemmel egyáltalán nem rendelkezők 50,7 %-os valamint az egy telek (24 
frt) alatti jövedelemmel rendelkezők (törpebirtokosok, 29,5 %-os) aránya 
együttesen a zempléni nemesség négyötödét (80,2 %) tette ki. 

A két összeírásban így valamivel több mint 900 olyan birtokos maradt 
(pontosabban 1790-ben 923, 1800-ban 905 fő, a nemes férfiaknak mindössze 
egyötöde), akinek legalább minimális saját kezelésű földje vagy évi 24 fft-ot 
meghaladó jövedelme volt. Személy szerint természetesen nem feltétlenül 
ugyanazokról volt szó, biztosan azonosítani közülük csak mintegy 44 %-ukat 
(402 fő) tudjuk, a számszerű egybeesés mégis biztosítja az összehasonlítás 
lehetőségét. Esetükben megpróbálkozhatunk a birtok és jövedelemnagyságok 
összhangba hozásával. A kérdés az lesz, hogy megtaláljuk-e a birtokosoknak az 
1790-i felmérés alapján képezhető csoportjaiban az 1800-i összeírás Erdmann 
Gyula által kialakított kategóriáinak megfelelőit. Számításaink azt mutatják, hogy 
ez a törekvés nem is ütközik különösebb akadályokba. A 923 vagy 905 birtokos 
közel egyharmada (293 ill. 288 fö, az összes nemes férfi 5,8-5,9 %-a) például a 
két összeírásban a 0-10 kat. holdat birtokló vagy 1-2 telek (24-48 forint) 
jövedelemmel rendelkező kategóriában található. Hasonlóképpen szinte pontos 
számbeli egyezést találhatunk annak az 1790-i 483 és 1800-i 482 birtokosnak a 
kategóriájában (összes nemes férfi 9,8 %-a), akiknek majorsága 10-100 hold 
között, jövedelme pedig 2-20 telek (48-480 frt) között állt. Ez a két csoport alkotja 
a kisbirtokos nemességet (együttesen a nemesség 15,6-15,7 %-a). A 
középbirtokosokhoz 91-102 nemest (1,9-2 %), a jómódú középbirtokosokhoz 
31-33 nemest (0,6-0,7 %), a nagybirtokosokhoz 12-13 arisztokratát (0,2 %) 
számlálhatunk. Mindezt a 7. sz. táblázatban foglaltuk össze. 

7. sz. táblázat 

Jövedelem/ Nemesek száma Százalékban Összjöv. Összes Össz. 
major nagysága 1790 1800 telekben majorság 

kat.h. 
%-a 

Birtoktalan kb. 2.500 50,7 
578 0-1 telek 1.446 29,5 578 2,7 

1-2 telek/ 288 5,8 419 V, 2,0 
0-10 kat.h. 293 5,9 

419 V, 
1.272 1,5 

2-20 telek/ 482 9,8 2.796 4/g 13,3 
10-100 kat.h. 483 9,8 

2.796 4/g 

19.336 23,2 
20-100 telek/ 91 1,9 4.102% 19,5 
100-300 kat.h. 102 2,0 16.646 20,0 
100-300 telek 31 0,6 5.393 % 25,6 
300-1.000 kat.h. 33 0,7 

5.393 % 
17.951 21,5 
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300 telek felett/ 
1.000 kat.h. felett 12 

13 0,2 
M 

7.747% 
28.114 

36,8 
33,8 

Összesen 4.928 100 21.037 7 , 83.319 100 

A 7. sz. táblázattal kapcsolatban ismételten emlékeztetnünk kell arra,, 
hogy a két felhasznált összeírás azonos csoportba sorolt birtokosai nem feltétlenül 
voltak ugyanazok a személyek. Nemcsak arról lehetett szó, hogy az eltelt évtized 
során egyrészük kicserélődött, hanem arról is, hogy az egyik összeírás alapján 
felállított kategóriába tartozó nemes - birtokai megnövekedése vagy éppen 
osztódása miatt - a tíz év különbséggel készült másik összeírás szerint másik 
csoportba kerülne. Bydeskuthy István táblabírónak például 236 kat. hold. szántója 
mellett mindössze 81/8 teleknyi jövedelme volt - igaz ebből 5 5/8 telek származott 
a majorságokból -, Nedeczky Nep. Jánosnak 224 kat. holdja mellett 7 4/8 teleknyi 
jövedelmét írták össze, de ebből egyetlen forintot sem származtattak a 
majorságból, hasonlóképpen Keczer Sándor esetében - 350 kat. holdja és 47 
teleknyi jövedelme ellenére - sem találkozunk majorsági jövedelemmel. Velük 
szemben Fáy Ábrahám esetében 14 4/8 teleknyi jövedelem ellenére (ráadásul 
ebből 7 3/8 teleknyit a majorságból származtattak) mindössze 25 kat. hold 
majorságot mutattak ki. 

Az egyes kategóriákba tartozó birtokosok egymásnak nagyjából megfelelő 
létszáma mégis elfogadhatóvá teszi azt a következtetést, hogy az 1800-i 
összeírásnak - a jövedelmeket alapul vevő - kategóriáit a majorsági birtokok 
szerinti felosztásban is alapul vegyük. Ugyanakkor - bár az egyes kategóriák 
jövedelmeinek valamint az ugyanide tartozó majorsági földeknek az aránya között 
is kétségtelen összefüggés mutatható ki - egyelőre nem tudjuk egyértelműen 
megállapítani, hogy ez az arány az egyes birtokos kategóriákat tekintve milyen 
tendenciát mutat. Hiába rendelkezett ugyanis az 1800-i összeírás birtoktalan 
kategóriája majorságok nélkül is a jövedelmek 2,7 %-ával, hiába haladta meg a 
0-1 telek közötti törpebirtokosok jövedelme 0,5 %-kal a majorságból való 
részesedésüket, a következő két kategóriában (kis- és középbirtokosok) a 
majorságok aránya bizonyult magasabbnak (a kisbirtokosoknál szinte pontosan 
10 %-kal), hogy a két utolsó kategóriában (jómódú közép- valamint 
nagybirtokosok) néhány százalékkal ismét a jövedelem aránya kerüljön felülre. 

Az egyes birtokosok pozícióit természetesen nem kizárólag vagyoni és 
jövedelmi állapotuk határozta meg. A gazdasági helyzeten túl fontos tényezőnek 
bizonyulhatott a kiváltságolt osztály tagjainak politikai szereplése, továbbá 
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műveltségi szintjük, amely hivatalhoz, ranghoz juttathatta akiemelkedő tagokat. 
Zemplén megye 1790-től fontos szerepet vállalt az ország politikai életében. 

Már márciusi közgyűlésén szorgalmazta a II. József által mellőzött törvényesség 
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visszaállítását és a császár által elmozdított tisztségviselők (főispánok) 
visszahelyezését. ígérte, hogy a bizalom helyreállta után a nemzet kész lesz 
áldozatokai: hozni a hazáért és uralkodójáért. Országgyűlési követutasítása új 
"társadalmi szerződést" követelt az uralkodótól, a helytartótanács helyére 
szenátust, külön magyar haditanács felállítását, a király Budára költözését stb. 
Szemléletük szerint a király magyar honfiakból összeállított minisztériuma a 
diétának legyen felelős. Sajátos pontja programjuknak, hogy az insurrectio helyett 
ne lehessen pénzmegváltást követelni, hanem a nemesség tanulja meg a modern 
haditechnikát. A magyar szabadság garantálását külső hatalmakra kívánták 
ruházni.24 A megyei birtokosok - részben Zemplén, részben más megyék 
képviseletében - Pozsonyban, az országgyűlésen is fontos szerephez jutottak, az 
ékesszóló Almássy Ignácot az egyik röpirat egyenesen Mirabeau-hoz hasonlította. 
A főúr a Graeven huszárezred tisztjeinek levelét is támogatta, amelyben azok 
magyarországi állomásoztatásukat, az idegen tisztek eltávolítását, valamint a 

25 
magyar vezényleti nyelv bevezetését kérték. Sztáray Mihály Szabolcs megye 

26 
főispánjaként vált a nemzeti jogok egyik legvérmesebb előharcosává. Tudjuk, 
hogy néhány zempléni birtokos az 1794-ben szerveződött jakobinus 
összeesküvésbe is bekapcsolódott (mint Szulyovszky Menyhért vagy Kazinczy 
Ferenc, az író). Nem hiába számította a megyét II. Lipót a legveszélyesebbek 
közé. A XVIII-XIX. század fordulóján Zemplén méltán tarthatott igényt a 
vezérvármegye címre. 

A megye nemességében ennek megfelelően sok ismert nevet találhatunk. 
Az egyes birtokosok természetesen meglehetősen eltérő módon reagáltak a 
politikára. A megye legvagyonosabb nagybirtokosának, Aspremont grófnak (a 
Rákóczi-birtok egyik örökösének) nevével nem találkozunk a politikában. De a 
nagybirtokosok közül nem szerepelnek a Csákyak, Barkóczyak, s a viszonylag 
frissen grófi címet szerzett Andrássyak sem. Az ugyancsak új donsült gróf Almássy 
Ignácról, továbbá a főispáni székébe visszahelyezett Sztáray Mihályról viszont 
megállapíthattuk, hogy az 1790/91-i országgyűlés vezető politikusává váltak. 
Az arisztokrata birtokosoknak a közélettől való távolmaradását tehát csak részben 
magyarázhatjuk azzal, hogy általában nem helyben laktak, s birtokaiknak is csak 
töredéke volt egy-egy megyében. A politikai szerepet egyéniségük, beállítottságuk 
határozta meg. 

Történeti irodalmunkban visszatérő megállapítás, hogy a XVIII. században 
a megyék politikai vezetése egyre inkább a jómódú középbirtokos réteg kezébe 
csúszott. Ezt erősítheti meg Zemplén példája is. Közéjük tartozott az 1792-ben 
kinevezett főispán, báró Orczy József, az 1789-ben elhunyt író, Orczy Lőrinc fia 
(akinek 346 kat. hold majorsága és 129 7/8 teleknyi jövedelme volt), Szirmay 
László alispán (708 k.h., 173 5/8 telek), Kazinczy András, Kazinczy Ferenc 
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nagybátyja, Szirmay utóda az alispánságban, egyúttal országgyűlési követ 1790-
ben (301 k.h., 118 7/8 tel.), Szirmay Antal megyei jegyző, szintén országgyűlési 
követ, Zemplén megye monográfusa (338 k.h., 123 3/8 tel.) és természetesen 
még sokan mások, mint például a kiterjedt Szirmay család tagjai vagy Kazinczy 
Péter, az író másik nagybátyja. (Annál különösebb, hogy nem találni nyomát 
annak, hogy az 1790-ben tisztségébe visszahelyezett főispánnak, Zichy Ferencnek 
birtoka lett volna a megyében.) 

A középbirtokosok között találjuk gróf Török Lajosnak, Kazinczy majdani 
apósának nevét (201 k.h., 50 5/8 tel.). Maga Kazinczy Ferenc nem szerepel, 
édesanyjával még "nem osztozott el". Kazinczy Józsefné Bossányi Zsuzsannát 
viszont 31 kat. holdjával és 7 5/8 teleknyi jövedelmével a kisbirtokosok közé 
kellene sorolnunk, ha nem tudnánk, hogy birtokainak javarésze - a két sógorral 
ellentétben - kívül esett Zemplénen.27 Ugyancsak a kisbirtokos kategóriában 
szerepel Kossuth László, Kossuth Lajos édesapja (131 k.h., 46 5/8 tel.). A polgári 
tulajdonosok között neves pataki professzorok nevére ismerhetünk, köztük Kövy 
Sándoréra, Csokonai itteni tanárára. 

A zempléniek közszereplése mögött mindenekelőtt biztos anyagi háttér, a 
megélhetés függetlensége állott. Ez a feltétel szükséges volt ahhoz, hogy a birtokos 
vállani tudja a hivatallal járó időtöltést, a sokszor napokig tartó közgyűléseken 
való részvételt, az országgyűlési követség (a pozsonyi tartózkodás) ugyancsak 
költséges terheit. Várkonyi Ágnes a XVIII. század elején (Rákóczi 1707-i - adózás 
céljából készített - felmérése alapján) Zemplént a tehetősebb megyék közé 

28 

sorolta. A megye lakosságának vélt jómódja iránt érzett büszkeség sugárzik a 
tanulmányunk mottójául választott Orczy Lőrinc-idézetből is. Mindez persze nem 
változtat azon a tényen, hogy Zemplén megye nemességének zöme a XVIII. 
század végén mégiscsak kifejezetten szegény volt. Csak töredékük tudott 
jövedelméből nemeshez méltó módon megélni, s még kevesebben tudtak élni 
nemesi joguk gyakorlásával. A nemesek többsége élete javarészét szinte paraszti 
helyzetben élte le, a megyei gyűlésekre is csak akkor ment el, ha kiváltságait 
veszélyeztető kérdések kerültek napirendre. Nagy tömegük csakis e kiváltságok 
fenntartásától remélhette, hogy nem süllyed visszavonhatatlanul a parasztság 
soraiba. Ritka fellépéseik a politika színterén így mind hangosabbakká és 
türelmetlenebbekké váltak. A háborús helyzet, az insurrectióra való készülődés -
amelyhez az 1800-i összeírás is tartozott - pillanatnyilag el tudta hitetni e réteggel 
saját fontosságát, s egyelőre válságát is képes volt elodázni. 
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14. Papinal 
15. Szlnnal 





Dominkovits Péter 

Latifundiumok és nemesi kisbirtokok 
(Moson megye nemessége a 18-19. század fordulóján)' 

„Köznemest kevesebbet tudunk ebben a vármegyében felsorolni mint másutt, 
amin nem kell csodálkozni, hiszen az egész vármegye már kezdettől a főrangú 
családok tulajdonában volt." - írta a 18. század első felében Bél Mátyás megyeleíró 
munkájában. Ezt követően állítása alátámasztására 36 - zömmel az 1733-as 
investigatioban is szereplő - a törvényhatóság területén élő nemesi családot sorolt 
fel.1 

A szomszédos megyéket, Pozsonyt, Győrt is jól ismerő Bél igazát a Mária 
Terézia kori úrbérrendezés eredményeit a Dunántúlra feldolgozó kötet is gazdag 
adatsorral alátámasztva igazolja. Az 1773-as hivatalos helységnévtár Moson 
megyében 50 helységet sorolt fel. A településállomány 44 %-a (22 helység, 
közöttük 7 mezőváros) Mária Terézia lánya, Mária Krisztina magyaróvári 
uradalmához tartozott. Ezt, a megye középső és nyugati részét döntően elfoglaló 
nagy kiteijedésű uradalmat még I. Lipót váltotta vissza a zálogbirtokosoktól, 
majd III. Károly 1715-ben bérbeadta a bécsi bankbizottságnak (Banco 
Deputacion). Mária Terézia 1747-ben a Magyar Királyi Kamara igazgatása alá 
helyezte, majd 1758-tól egy rövid időre ismét a bécsi bankbizottság 
használta. 1763-ban adományozta leányának, Mária Krisztina főhercegnőnek, 
Albert szász-tescheni herceg feleségének. A királynői adomány 1771-ben 
ismételten magyar kamarai bérletbe került, majd egy évtized múlva vette -saját 
kezelésbe Mária Krisztina főhercegnő és férje, Albert tescheni herceg. A megye 
második legnagyobb földesura hg. Esterházy Miklós volt. A birtokában lévő 12 
helység - közöttük 3 mezőváros - a megye településállományának 24 %-a döntően 
a törvényhatóság délnyugati részét foglalta el. A nagyobb világi birtokosok közé 
még a gr. Zichy, a gr. Harrach és a gr. Viczay család tartozott. Az úrbéres népesség 
közel 9,6 %-a élt egyházi birtokokon. A megye legnagyobb kiterjedésű egyházi 
birtoka, az Árpád-kortól folyamatos birtoklású, a szentkereszti cisztercita apátságé 
Volt. (Nagyságrendben követte a győri káptalan -1054 hold - és a nezsideri pálosok 
- 270 hold - birtoka.) 

A megye birtokszerkezetének szélsőséges differenciálódását az úrbéres 
birtokviszonyokat feldolgozó kézikönyv is kiemelte. Az egy-két latifundium 
súlyát érzékelteti, hogy az úrbéres népesség 68 %-a 10.000 hold feletti birtokokon 
élt. WELLMANN Imre e forráskiadványra épülő számításai szerint a 18. század 
jómódú középbirtokos nemessége 100-1.000 hold úrbéres földterülettel 

'A tanulmány OTKA támogatással késztllt 
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rendelkezett. E réteg roppant csekély súlyát mutatja, hogy mindössze 6 világi 
birtokos ütötte meg ezt a mércét. így Bemard József és Elefánti Jaklin József 
151-151, a Tolna megyében is birtokos Babocsay Pál 778 hold úrbéres 
földterületet bírt. (Több, e birtokkategóriába tartozó személy valójában 
arisztokrata családok tagja volt, pl. gr. Viczay Jób, gr. Esterházy Imre. Ma a 
kézikönyvben feltüntetett személyek közül leginkább az említett Elefánti Jaklin 
József nevezhető a csekély számú mosoni középbirtokosság képviselőjének. 
Joggal vetődik fel ezután a kérdés: tán Sopron megyéhez hasonlóan itt is a 100 
hold alatti úrbéres birtokkal rendelkezők nagy számával találkozhatunk? A 
kézikönyv adatai alapján mindössze 2 család rendelkezett ilyen úrbéres 
birtoknagysággal.2 

AII. József-kori első magyarországi népszámlálás adatsora szerint Moson 
megye lakosságának 0,28 %-a tartozott a nemesi jogállású személyek közé (155 
fő). Ez az arány mind a környező megyékhez képest, mind az országos átlagot 
tekintve rendkívül alacsony.3 (A szabad királyi városokat nem számítva, a nagy 
népsűrűségű Sopron megyében a lakosság 2,3 %-a, Győr megye esetében 5,2 %-a 
tartozott a nemesi jogállású személyek közé. BARTA János az országos átlagot 
3,8-4,1 % körülire tette.) A Bél Mátyás "Notitia"-jában közölt 36 nemesi család 
kapcsán a fordító és közzétevő MIHÁLY Ferenc a megyei nemesség 
földbirtokokban is nyomon követhető jogi rétegződésének alapvető 
jellegzetességére mutatott rá: a kiváló evangélikus tudós által felsorolt személyek 
nagyobb része módosabb városi polgárból lett armalista nemes, aki nemesi 
kiváltságát pénzen szerezte.4 Az eddigi biografikus feldolgozások és az 
összegyűjtött adatok is jelzik, ez a kereskedéssel foglalkozó, döntően mezővárosi 
ingatlannal rendelkező armalista nemesség gyakran jóval jelentősebb vagyonnal, 
sokszor készpénzzel rendelkezett, mint a szomszédos Győr, vagy Sopron megye 
jó pár középbirtokosok között számontartott családja. Ilyen volt a magyaróvári 
kereskedőcsalád 1671-ben született fia, Zsidanics István is. Házassága a 
mezővárosi polgárság elitjét példázza, a vagyonos mosoni polgárlányt, Schubert 
Annát vette el. Mezővárosi polgárként 1703-ban nemességet szerzett. 1710 
februárjában, a Köpcsényben tartott vármegyei közgyűlésben a törvényhatóság 
adószedőjévé választották. 1736. október 6-án kelt végrendeletében 10 000 Rft-
ot érő magyaróvári polgárházát a piaristákra testálta. E kegyes adomány lett az 
óvári piarista gimnázium alapja.5 

Az 1733-as és 1754-es nemesi investigatiok több, egymástól kisebb 
eltéréseket is mutató példányban maradtak fenn, illetve kerültek publikálásra.6 

Az egyazon összeíráson belüli eltérések jelzésével e források alapján a következők 
állapíthatók meg a 18. század első felének Moson megyei nemességéről. Az 1733-
as investigatio mosonmagyaróvári levéltárban feltárt másolati példánya 45 igazolt 
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nemesi családot tüntet fel. 18 esetben (42 %) jelzi az armális nyerés időpontját. 
E forrás szerint nemesség-szerzések 42 %-a az 1700-1715 közötti évekre esik. E 
rövid időszakból is kiemelkednek az I. Lipót király nevéhez köthető nemesség 
adományozások. Ez az armális nyerés részben a feltörekvő vagyonos kereskedő 
polgárok nemesedését, részben a kamaránál, harmincadoknál hivatalt vállalók 
jogi emelkedését mutatja. (A Guzmics, Laab, Lehner, Trümmer, 
Zsidanics[Sidanics], illetve az indigena Strauß család.) Az így nemességet nyert 
családok egy része a megyei hivatalviselés irányába fordult. Volt amelyikből 
oly' hivatalviselő família vált, melynek tagjai a század folyamán generációkon 
keresztül töltöttek be megyei tisztségeket, (pl. Trümmer)7 A B AÁN Kálmán által 
publikált - valószínűleg újabb felülvizsgálat során keletkezett - nemesség vizsgálat 
az armális nyerés kiegyenlítettebb helyzetét mutatja. E forrásban 48 mosoni 
nemesi család szerepel. Közülük 27 - ez 56 %-uk - armális szerzésének idejét 
jegyezték fel. 5 család nemességét a 16. században nyerte. (1560-as években a 
Huszty, Sikszy, 1590-es években a Rath, Harsányi, Zóráth.) 11 a 17. század első 
felében (Herschitz, Knop, Naszvady, Rogoss (Rogoz), Schiller, Weér, Zákány 
etc), 9 pedig a század második felében került a nemesség soraiba (Atty, Keszey, 
Nunkovits, Szupponics, Vörös etc). E forrás csak 2 család esetében tünteti fel a 
18. század eleji armális nyerést (Strausz, Hoffer) Ha a két összeírást egymásra 
vetítjük, azok névanyaga 41 család/személy esetében megegyezik.8 A fenti két 
részelemzés adatsorai egymást kiegészítik, azok alapján megállapítható: Moson 
megye nemessége döntően a 17. század során, illetve a 18. század legelső éveiben 
szerzett armálist. Nagyon csekély a megyében élő, ott birtokkal rendelkező korábbi 
nemesítésű családok száma. (Ez utóbbiak közé tartozik a Pozsony megyei eredetű, 
a Dunántúl számos vármegyéjében birtokos Vizkelety család Moson megyei ága, 
miként a Zichy család köznemesi ága is.) 

Az 1754. évi nemesi investigatiók tüzetesebb vizsgálata nemcsak a 
nemességen belüli mobilitásra, hanem a családok származáshelyeire is értékes 
információkat ad. 35 kétségtelen és 4 kétséges család került az összeírásba. (Az 
utóbbiak közül kettő, a Lenner de Waldberg és a Straussz de Strausszenberg az 
1733-as összeírás óta sem kérte honosítását.) A családszám csökkenését a forrást 
közreadó LENGYEL Alfréd a nemességvizsgálatok szigorításával magyarázta.9 

Ha e forrást az előző megállapítás ellenőrzésére, azaz a nemesség nyerés 
időpontjára vonatkozóan megvizsgáljuk, tendenciájában azzal egyező eredményre 
jutunk. A 29 nemes - a jegyzékbe vettek 74 %-a - armális nyerésének ideje a 
következő megoszlást mutatja: 1 család Mohács előtti, 1 család a ló . század első 
feléből származó, 14 család a 17. században, s 8 család a 18. század első felében 
kiállított armálissal igazolta nemességét. Tehát e forrás szerint 1754-ben a megyei 
nemesség 36 %-ának a 17. századra, 20 %-ának a 18. század elejére tehető a 

205 



megnemesedése. Más megyéktől eltérően e folyamat nem a végvári harcoknak 
köszönhető, s a nemességet nyertek személyében nem földesuraiktól magukat 
megváltó, armalist nyerő esetlegesen inscriptionalis birtokkal rendelkező volt 
tehetősebb jobbágyokat, nem nemes agrárnépességet kell látni. A 18. századi 
Moson megyei horvát, magyar és német etnikumú nemesség jelentős része három, 
olykor nem mereven szétválasztható "körből" származott. A Moson megyei 
mezővárosi kereskedő polgárság tagjaiból, a hazai, illetve az örökös 
tartományokból származó, de az országban, vagy e régióban hivatalt vállaló 
személyekből, és a nagyobb létszámú nemességgel bíró, döntően nyugat-felvidéki 
megyék nemesi családjaiból. E nemesség kialakulásában a Magyarországon belüli 
migrációt e forrás is jelzi. 7 nemesi család (18 %) nyugat-felvidéki megyékből 
származott. 5-en Pozsonyból - (Bellusics, Bender, nagyabonyi Csiba, Gáncs, 
Vizkelety), l - l család pedig Nyitrából (Zórád) és Trencsénből (Nozdrovicky) 
származott. A térbeli kapcsolatok, a nehezen megragadható nemesi migráció 
szempontjából nem elhanyagolható a többi információ sem. A Tábor vagy 
Galgóczy család Sáros vármegyéből került Mosonba, a Kimleyt (Keömley) és a 
Müeszlt Komáromhoz fűzték valószínűleg később kialakult rokoni szálak, s 
hasonlókat mutatott l- l család Pest és Vas megye, 2 pedig Győr megye irányában. 
Míg a túlnépesedett felvidéki megyék - s közöttük is kiemelten Pozsony megye 
- nemességének folyamatos Dél-Délkelet irányú migrációja egy markánsan 
kirajzolódó folyamat volt, mely a 18-19. századi Győr, Komárom és Fejér megyék 
nemességét is sokban befolyásolta. Az ezeken kívül jelzett térbeli kapcsolatok 
tartósságára csak a törvényhatósági keretek közül kibontakozó családtörténeti 
kutatások adhatnak választ.10 

A két investigatió egy másik, immáron említett tendenciára is felhívja a 
figyelmet. Ez a kormányszéki, döntően kamarai vagy annak hatáskörébe tartozó 
hivatalok viselése, illetve az ilyen hivatalviselők magas száma. Már két 17. századi 
példa, Nunkovics (Nunkovich) György és Angarányi Tamás esete egy másik, 
gyakori jelenségre is felhívja a figyelmet. A kamarai hivatalnokok olykor a 
kormányszéki szolgálat előzményeként, olykor azt követően a határtérség 
harmincadhivatalaiban tevékenykedtek. A postamester, majd pozsonyi 
harmincados Angarányi Tamás 1660-1667 között kamarai számvevő volt, 1676-
1678 során a kamarai tanácsosok sorába tartozott. Nunkovics György 1665-1678 
között a Magyar Kamara egyik számtisztje volt, ezt követően Hof an der Leitha-i 
harmincadellenőr lett.11A Zákány család több generáción keresztül magyaróvári 
kereskedőből vált kamarai hivatalnokká. Zákány Péter 1735-1741 során írnok, 
majd 1749-ig jegyzőkönyvvezető lett, hivatali pályájának következő fokát az 
1751-ig tartó fogalmazói állás jelentette. Az 1754-es nemesség vizsgálatkor 
magyaróvári házbirtokos, kamarai jegyzőként igazolta maga és családja 
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kiváltságait.12 A Herschiz és a Skultéty család a több nemzedéken keresztül tartó 
kamarai szolgálatot, illetve az egyik család esetében a harmincadosi tevékenységet 
is mutatja. Herschiz János 1687-1708 között számvevőségi írnok volt, de 1697-
től egy rövid időre a köpcsényi harmincadhivatalban dolgozott. Herschiz Ignác 
József 1719-1721 során a számvevőségi járuinokok, majd ezt követően 1723-ig 
számvevőségi írnokok sorába tartozott. Ezt követően került a pozsonyiharmincadhoz. 
A Pusztasomoiján birtokot szerzett, Pozsony megyéből származó Skultéty család 
tagjai egyaránt álltak vármegyei és uradalmi szolgálatba, miként a família egy-
két tagja alsóbb, és a 19. század során felsőbb kamarai hivatalokba. Skultéty 
Mihály 1764-1766 során a Magyar Kamara allevéltárnoka volt, Skultéty Ferenc 
1807-1816 között titkára, majd 1842-ig tanácsosa volt e kormányszéknek.13 

A hivatalviselők közül - amint ezt fent már jeleztem - markánsan kitűnik 
egy csoport. Ez a harmincadhivatalokban - s nemcsak a törvényhatóság területén 
lévőkben (!) - szolgálatot teljesítők köre. E családok közül a Deissl família útja 
további kutatási szempontokat is felvet. Deissl Jakab János írnokként 1650 körül 
kerülhetett a magyaróvári harmincadhoz. A mezőváros polgárjogát megszerzett 
férfi 18 éven át volt az oppidum belső tanácsosa. Egy 1697-es peijegyzőkönyvben 
Bruck an der Leitha-i harmincad ellenőrként tűnik fel. A család képviselőjével 
II. József halála után - amikor is Moson megyét elválasztották Győrtől - a 
vármegyei tisztikarban találkozhatunk.14 A későbbi kutatások során érdemes lenne 
elemezni a "nagy mezővárosok", elsősorban Magyaróvár városvezetésének 
személyi összetételét, hisz a Deissl család példája árnyalja, de egyben felerősíti 
a helyi nemesség Összetételekor figyelembe vett - már korábban hangsúlyozott -
egyik tendenciát: ez a polgárok, illetve kereskedő polgárok nemesedése. 

Mindkét nemesség vizsgálatban feltűnnek olyan személyek is, akik ugyan 
hivatalviselésük sórán kerültek a megyei nemességbe, de sem akkor, sem a 
későbbiek során családjukkal abba nem épültek be. Ilyen volt az 1733-as 
jegyzékbe felvett Jászay Pál, aki 1727-1749 között Pozsonyban kamarai tanácsos 
volt, és az 1754-es lajstromban szereplő Boross Ferenc m. kir. udvari kancelláriai 
jegyző.15 

A fenti adatok is tanúsítják: a kisszámú nemességgel rendelkező megye 
kiváltságoltjainak nagyon jelentős része valamiféle hivatalt viselt. A megyei 
kormányzat, a magyaróvári városigazgatás és az uradalmak tisztikara között 
személyi "átmozgások", családi összefonódások gyakoriak voltak. Mindezt egy 
személy életpályájába sűrítve az eddigi adatfeltárások, publikált feldolgozások 
szintjén egy korábbi, 17. századi példával lehetne illusztrálni. A Magyaróváron 
lakó Wonneth János hosszú ideig az óvári uradalom provizora volt, 1670-1674 
között a mezőváros jegyzője lett, s az 1690-es években a vármegye főadószedői 
hivatalát viselte.16 Az uradalom és a megyei igazgatás, jogszolgáltatás mellett 
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több család kamarai szolgálatban állt, illetve az annak hatáskörében lévő 
harmincadhivatalokban teljesített szolgálatot. A csekély fekvőbirtokkal, 
vagyonnal rendelkező bezenyei armalista család, a Laab a társadalmi-
egzisztenciális kitörés lehetőségét az értelmiségi pályákban látta. Tehetséges fiaik 
iskoláztatása révén mind a megyei alsópapság, mind a szakértelmiség soraiban 
talákozhatunk a család tagjaival. Laab Mihály a plébánosi hivatást választotta, s 
egy generációval később a magyaróvári piarista gimnáziumban tanult, majd 
Szempcen főiskolai szintű földmérést és térképészetet elsajátító Laab Gáspár 
Moson vármegye mérnöke lett.17 

* * * 

Az úrbéres birtokviszonyok alapján felvázolt kép a fekvőbirtokokra kitérő 
1790 -1815 közötti nemesi összeírásokból tovább árnyalható. A mosoni járás 
1790. évi conscriptiójából a latifundiumok, uradalmak birtokosai mellett a 
járásban lakó nemesség kezén lévő fekvőbirtokokról is képet kaphatunk. A Sánta 
József jegyző, és a Magyaróváron csekély polgárházat bíró Szalay Péter esküdt 
által összeállított jegyzék elején nagyságrendben az uradalmak és birtokosaik 
állottak. E járásban Mária Krisztina főhercegnő magyaróvári uradalmához 4 
mezőváros (Magyaróvár, Moson, Halászi, Szentjános) és 10 falu (Magyarkimle, 
Káinok, Feketeerdő, Hegyeshalom, Levél, Szolnok, Szentpéter, Szentandrás, 
Tarcsa, Lucsony) tartozott - a települések közelében fekvő pusztákkal. A hg. 
Esterházy családnak 4 településre a teljes birtoklását jegyezték fel (Bánfalva, 
Illimic, Pomogy, Valla); Tétény (39 telekkel és majorsági földekkel) és 
Pusztasomorja (19,25 telekkel) esetében a részbirtoklást és nagyságát jelezték. 
Gr. Zichy Károly lébény-szentmiklósi uradalmához tartozott Mecsér falu is, míg 
a gr. Illésházyak Pozsony megyei nagyszarvai uradalmának részét képezte 
Horvátkimle. Arak falu és Nóvák puszta a gr. Viczay család földesurasága alatt 
állt. Az összeírás idején a lébényi Szent Jakab apátság kamarai kezelésbe vett 
birtokai közül Baromház (Bormasz), Barátföld és Lickó pusztákat az 1773-ban 
feloszlatott jezsuita rend Győr megyei Tóközben felvő birtokát, Sövényházát 
elnyert Neuhold János udvari tanácsos bérelte.18 

A fenti uradalmakon és birtokosaikon kívül az összeírok a járás 8 települése 
(Arak, Hegyeshalom, Magyaróvár, Moson, Lébény, Levél, Pusztasomorja, 
Tétény) esetében tüntettek fel ingatlanokkal rendelkező nemeseket, illetve nemesi 
birtokokat. A nemesi személyek sorából kitűnik, s oda nem illik gr. Esterházy 
Kázmér. Az arisztokrata Tétényben egy törzsbirtokairól leszakadt nemesi kúriát 
és 13,25 jobbágytelket bírt. Rajta kívül a többi (19) nemes roppant csekély 
ingatlannal rendelkezett. A19 nemes összes fekvőbirtokának a típusa, megoszlása 
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a következő volt: 3 Magyaróvár mezővárosában álló polgári ház, 4 ugyanott 
fekvő - valószínű, hogy házzal ellátott - polgári telek, 3 nemesi kúria, illetve 
telek - közülük egy nemesi kúria Magyaróváron - 11,75 jobbágytelek és 2 
zsellérház. A 19 nemes közül a legnagyobb értékű ingatlanállománya az 1782-
ben alispáni hivatalt viselt udvari tanácsosnak, Nunkovits Andrásnak volt; ő 
Magyaróváron egy nemesi kúriát, s a város határában adóköteles földet birtokolt. 
A legnagyobb kiterjedésű úrbéres jobbágytelki állomány Skultéty Mihály tanácsos 
pusztasomoijai 1,75 sessiója volt. Két Moson mezővárosi armalista, Johann és 
Franz Miszl lébényi zsellérházat bírt. 

Meg kell jegyezni, hogy a jegyzék még egy nemesi tulajdonjogú ingatlant 
tüntet fel, Halászi mezőváros esetében maga a communitas rendelkezett egy 
kúriával. Az összeírok felvették a tétényi plébánia azon pusztasomorjai 1 
jobbágytelkét is, melyet még a kamarai hivatalokat viselő részbirtokos, az 
Angarányi család adományozott annak.19 

Hasonló eredményt kapunk a megye másik feléből is, a nezsideri járás 
nemességéről, honoratiorairól, plébánosairól, továbbá kiváltságolt közösségeiről 
felvett, s a közigazgatási egységben lévő bérlőkre is adatokat tartalmazó roppant 
részletes subsidionalis összeírás elemzésekor.20 

Az összeírás vegyesen használt jogi és foglalkozási kategóriákat. így a 
szabad értelmiségi pályákon lévők (ügyvéd, orvos, sebész), az uradalmi tisztek, 
alkalmazottak esetében, miként a harmincadhivatali tisztviselőknél sem szól 
arról, hogy ők a nemesek, vagy a nem nemesek sorába tartoznak. A nominális 
vizsgálatok alapján e foglalkozás-csoportok tagjai között egyaránt varrnak 
kiváltságosakhoz tartozók, miként nem nemes személyek is. Hasonló 
tapasztalható a katolikus alsópapság esetében is. 

Az 1815. évi Nezsideri járásról készített összeírás a következő foglalkozási-
jogi kategóriába sorolta a hadisegély fizetésére kötelezetteket:21 
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1. sz. táblázat 

Foglalkozás csoport/jogi kategória fo % 

Katolikus alsópapság 
(plébános, plébániai adminisztráló) 

32 20 

Evangélikus alsópapság 3 2,5 

Uradalmi főtisztviselők 8 5 
(provisor, arcis curator) 

Uradalmi alkalmazottak 42 26 
(spanus, racionista, oeconomus, frumentarius, 
cubicularius, cellarius.hortulanus, venator, opilionatus) 

"Szabadfoglalkozású" értelmiség 
(ügyvéd, orvos, sebész, patikus) 

13 8 

Kormányszéki, udvari hivatalviselő 4 2,5 

Vármegyei tisztségviselő 7 4 

Fekvőbirtokkal bíró nemes 12 7,5 

Birtoktalan nemes 4 2 

Vámos/harmincados 9 6 
(teloniator, tricesimator) 

7 4 

Sóügyi hivatalnok 3 2,5 

Egyéb 
(mezővárosi bíró, jegyző, iskolamester, 
komisszarius, vármegyei bába etc.) 

7 4 

termény és állatkereskedők22 9 6 

160 fo 100 % 

A hivatalviselő megyei nemesség kezében lévő ingatlanok vizsgálatánál 
megállapítható: az összeírásban 5 településen 10 nemesi család kezén 14,5 (!) nemesi 
kúria került feljegyzésre. Ezek megoszlása a következő: 
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1. sz. táblázat 

település neve (jogállása) birtokos család nemesi kúria száma 

Bezenye 
Köpcsény 
Körtvélyes 
Rajka24 

falu 
mezőváros 
falu 
mezőváros 

Laab 1 
Naszvady, szlavniczai Sándor23 3 
szlavniczai Sándor 1 
Gáncs, Kimley, Modrovich, 

Zurány mezőváros 
Neradovics, Skultéty, Teschenberg 9,5 
Huszty 1 

Az összeírás Oroszvár mezőváros esetében gr. Zichy Mihály és Illovay 
László birtoklását jelezte, a birtoktalan armalisták között Gátán Palonyay Lászlót, 
Nezsiderben Fekete Ignácot is feltüntették. 

A megye sajátos birtokszerkezetét, a nagybirtok túlnyomó súlyát és 
valójában a birtokos nemesség hiányát már eddig is jól érzékeltette az úrbéres 
birtokállomány alapvető tendenciáinak felvázolása, továbbá az eltérő 
adatfelvétellel járásonként összeírt nemesi fekvőbirtokok bemutatása. Az 1807. 
évi bevallott jövedelmek szerinti hadisegély jegyzék mindezeket egy más 
viszonyrendszerbe helyezi, és ez a készpénzjövedelmek aránya. A krajcárokkal 
nem számolva, a Moson megyei rendek jövedelmük arányában 90:579 ft-ot 
vallottak be hadisegélyre. Az összeg 68,2 %-a három arisztokrata birtokost takar: 
Albert szász-tescheni hg. magyaróvári uradalma 40.729 ft-tal a teljes megyei 
összeg 45 %-át adja. Hg. Esterházy és gr. Zichy uradalmaira 12, illetve 11,2 %-
nyi részesedés jutott (10.735 ft, illetve 10.161 ft). Harrach János és Károly grófok 
5,2 %-os részesedéssel jelzik: ők is - döntően gr. Harrach János - még a 
törvényhatóság legnagyobb földesurai közé tartoznak. A gátai birtokos gr. 
Esterházy Kázmér özvegye 1.576 ft-ot vallott be (1,7 %). A Kisalföld több 
megyéjében is viszonylag szerény fekvőbirtokokkal rendelkező főnemesi család, 
a gr. Viczay csak 0,7 %-kal részesedett a megyei összegből (694 ft). Az egyházi 
birtokok súlyát és a közöttük lévő jövedelemeltéréseket jelzik a következő adatok: 
a szentkereszti ciszterciek esetében mintegy 5,5 %-os (5.000 ft), a Védenyt is 
birtokló győri káptalannál 2,7 %-os (2488 ft), a lébényi apátságtól az iskolai 
alaphoz került birtokok esetében 1 %-os (946 ft), s a pozsonyi káptalannál 0,56 
%-os (512 ft) j övedelem utáni részvállalást j egyeztek fel. A megyei tisztikar tagj ai 
közül a másodalispán Zichy Mihály kötelezettsége volt a legmagasabb; 429 ft, 
azaz a teljes össze 0,47 %-a. A megyei nemesség elitjéből Skultéty Pál Lipót 
főügyészt 200 ft (0,22 %), Németszeghy István első alispánt csak 61 ft (0,067 %) 
terhelte.25 
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* * * 

Mindezek után joggal vetődik fel a kérdés: Moson megyetelepüléshálózatában 
mely települések jelentették a nemesség által frekventáltán lakott helyeket? 
A megye múltszázadi monográfusá, MAJOR Pál a 18. századra 11 települést, 4 
mezővárost (Halászi, Köpcsény, Moson, Zurány) és 7 falut (Bezenye, Csúny, 
Gáta, Járfalu, Lébény, Levél, Pátfalu) adott meg. A megadott mezővárosok közül 
Rajka kiemelkedő helyét már BÉL Mátyás is jelezte megyeleírásában; az 
oppidumról szólva kiemelte, az az óvári uradalomhoz tartozik, de ott 24 nemesi 
kúria is áll.26 

Az 1754-es nemesség vizsgálat során 19 nemes - a jegyzékbe vettek 49 %-a 
-jelölte meg lakóhelyét, birtokának fekvését. 12 települést; 5 mezővárost 
(Köpcsény, Nezsider, Oroszvár, Rajka, Zurány) és 7 falut neveztek meg. E falvak 
sorába bekerült Arak, Körtvélyes és Lajtafalu, míg Járfalu, Lébény, Pátfalu 
kimaradt. A Naszvady család a felvallók között egyetlenként két településen, 
Köpcsényben és Körtvélyesen jelzett birtokokat. A körtvélyesi nemesi udvarház 
(Edelhof) a 17. században a Domsich család tulajdona volt, tőlük szerezték meg 
a Naszvadyak, akiktől később a hg. Esterházy család vásárolta meg és csatolta a 
köpcsényi uradalmához.27 (Az összeírás készítői még Zsidanics János István 
táblabíró esetében utaltak arra, hogy a nemes több településen is fekvőbirtokkal 
rendelkezik.) 

Az 1809. évi lustra-jegyzékben 22 településen jegyeztek fel nemesi jogállású 
személyeket - ez esetben főnemeseket is -, illetve pontosan meg nem adott 
jogállású uradalmi tisztségviselőket, alkalmazottakat. Lakó és birtokhelyként 8 
mezővárost (Halászi, Köpcsény, Magyaróvár, Moson, Nezsider, Oroszvár, Rajka, 
Zurány) és 13 falut (Arak, Bezenye, Csúny, Gáta, Körtvélyes, Lajtafalu, Lébény, 
Levél, Pusztasomorja, Szentmiklós) neveztek meg. E települések jelentős része 
a történeti Moson megye peremén, Pozsony megyéhez közel feküdt (pl.Halászi, 
Köpcsény, Oroszvár, Rajka mezővárosok, Bezenye, Csúny, Mecsér falvak). A 
többi nemesek által lakott településnél is jellemző a peremterületi fekvés (Lébény 
és Szentmiklós falvak Győr megye határán, Gáta és Lajtafalu Alsó-Ausztria-
felé.) A megye településhálózatán belüli "formális" fekvés mellett egy fontosabb 
momentumot is ki kell emelni. E települések legjelentősebbjei egy fontos, a Duna 
mellett, a megyén Észak-Dél irányban áthaladó kereskedelmi út mentén 
helyezkedtek el. (Moson, Magyaróvár, Rajka, Oroszvár, Köpcsény)28 

Egy másik településcsoport, Levél, Hegyeshalom, aharmancadhely Zurány 
és Gáta egy Lajta mellett futó kereskedelmi út településeit alkották. Nezsider 
természetföldrajzi helyzete, a Fertő melletti fekvése miatt eltér a már említett 
településektől. A város és a helyi társadalom gazdálkodásában a szőlőtermesztés 
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meghatározó jelentőséggel rendelkezett. Az ott lévő nemesi kúriáknak is (pl. a 
18. századi barokk kastély, a Salitterhof) szerteágazó szőlő-és borgazdálkodása 
volt.29 

MAJOR Pál munkája, illetve az 1754-es investigatio nem jelzi Magyaróvár 
frekventáltságát. Az 1809-es összeírásból is kitűnik, miként az egyes várostörténeti 
feldolgozások is utalnak rá (pl. a Zsidanics család esetében), hogy a fontos 
kereskedelmi központ, harmincadhely, iskoláztatási centrum, a 18. század második 
felében immár megyeszékhellyé vált oppidum korábban is jelentős számú 
nemesnek adott otthont. 1809-ben már valószínűleg Rajkát meghaladóan lakták 
nemesek e mezővárost.30 A megyei tisztikar több vezető tagja is házat bírt vagy 
bérelt a mezővárosban. 

E lokalizációs „kitérő" után következzék a már említett 1809. évi lustra-
jegyzék újabb vizsgálata, mely során az eddigi megállapítások megszilárdításával 
további információkat nyerünk a 18/19. század fordulójának nemességéhez, illetve 
a vármegye tisztikarához. A jegyzékben személy szerint 33 plébános, illetve 
plébániai adminisztrátor, és 111 nemes - közöttük több egyházi személy -, illetve 
nem ismert jogállású, uradalmi tisztségviselő, alkalmazott került összeírásra. A 
forrás elején felsorolt katolikus alsópapság sorai közt is több nemesi család tagja 
található. így a nemrég nemesített (1702) bezenyei származású Laab famíliából 
Mihály Újfalu, a jóval nagyobb történeti múltra visszatekintő Naszvady család 
egyik tagja, Krisztián Köpcsény plébánosaként tevékenykedett.31 E lustra-jegyzék 
arra is rámutat, hogy a megyei tisztikarban újabb többgenerációs hivatalviselő 
családok jelentek meg. Azoknak olykor több tagja is egyidőben különböző 
hivatalokat viselve állt a vármegye alkalmazásában is. így 1809-ben Szálé János 
a törvényhatóság első aljegyzője volt, Szálé Lajos pedig az egyik esküdt. A megyei 
uradalmak tisztikara és a vármegyei tisztikar családi, személyes összefonódásaira 
is több eset utal. Míg Skultéty Pál az óvári főhercegi uradalom ügyvédjeként 
munkálkodott, Skultéty Pál Lipót a vármegye főügyésze volt. Hausz János a 
vármegye esküdtje, Ferenc az oroszvári uradalom birtokosának, gr. Zichy 
Károlynak titkáraként került az összeírásba. Szalay Péter számvevőként állt a gr. 
Zichy család szolgálatában, Szalay József a szolgabírói feladatokat látta el. A 
korábban már kihangsúlyozott harmincadosi „kör" jelentősége sem csökkent. 
Varjú Ignác a gátai, Vettstein Adolf a körtvélyesi harmincadhivatalban szolgált. 
Többgenerációs harmancadhivatali munkát ellátó famíliával is találkozhatunk. 
A Kimley - 18. századi összeírásokban Keömley - család tagjai a múlt század 
derekán (1754-ben) is harmincadhivatali munkát láttak el. 1809-ben Kimley 
Aegidius a varasdi, Pál a Vas megye és Stájerország közötti fürstenfeldi 
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harmincadhivatalban szolgált. Az összeírásban 7 személy neve mellett jelezték a 
szegénységet (pauper). Sokuk, mint a postahivatali alkalmazottból felemelkedett 
család, a Hunkár Moson megyében maradt egyik tagja, Imre Mecséren élt.32 

Az 1809-es lustra-jegyzék kapcsán említett Szálé család nemcsak a 
többgenerációs hivatalviselő családok egyike, de esete a megyei hivatalviselő 
elit egymásközti házasodását is illusztrálja: Szálé János első aljegyző 
Németszeghy Annát, Németszeghy István alispán lányát vette feleségül. Három 
fiuk közül a legismertebb János. A magyaróvári piarista gimnázium után 
tanulmányait a győri főgimnáziumban folytatta, s a Bécsben testőrködő, később 
Magyaróváron megyei hivatalt vállaló Szálé János a biedermeier műkedvelő 
festőjeként is ismert lett.33 

* * * 

Ha egy pillanatra kitekintünk a reformkor időszakára, s a Moson megyei 
nemesség akkori arányait nézzük, akkor Győrhöz hasonlóan e törvényhatóság 
esetében is az ún. „nemesi infláció" jelenségét tapasztalhatjuk. Míg a tisztújításon, 
országgyűlési követválasztáson szavazásra jogosultak körét 1832-ben 38 egyházi 
és világi főrendben, illetve egyházi testületben, 54 - döntően az alsópapsághoz 
tartozó - egyházfiban, és a két járás, amosoni és a nezsideri 149 főben megadott 
nagykorú nemesében határozták meg, 1847-ben a szavazóképes nemesek számát 
42,9 %-os növekedéssel 213 főben adták meg. A népességen belüli, illetve a 
szomszédos megyékhez viszonyított arányok alapvetően e növekedés ellenére 
sem változtak, hisz 1842-ben Győr megyében 3205 szavazásra jogosult megyei 
és 247 extraneus nemest írtak össze.34 

A Moson megye nemességéről felvázolt kép joggal veti fel az analógia 
lehetőségét Baranya megyével, hisz miként az utóbbi évek kutatásai is 
hangsúlyozzák, a nagybirtok túlsúlya Dunántúlon e két megyében a 
legjelentősebb. Az első látásra magától értetődő össszehasonlításhoz csak egy 
apró megjegyzést szeretnék tenni; s ez a két törvényhatóság hosszabb távú 
története: míg az egyik a magyarországi török hódoltságban mélyen bent feküdt, 
a másikat a török háborúk megkímélték, s így a baranyai nemességhez hasonló 
megrázkódtatások sem érték. Őszintén remélem, hogy az elkövetkező években 
folytatódik e kevéssé ismert megye, Moson történetének, és a helyi nemesi 
társadalomnak is a kutatása, mely a joggal felvetett összehasonlításnak, a 
komparatív nemességvizsgálatnak is fontos információkat nyújtana.35 
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Jegyzetek 

Levéltári rövidítés: 
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23. A szlavniczai Sándor család csak zálogolta a Naszvadyak egyik köpcsényi kúriáját. 
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Csúny (falu) Nozdróviczky 
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évi nemességvizsgálatkor II. Ferdinánd 1625. évben kiadott armalisát mutatták be. 

32. GyL MLR IV.A. 502. c. Acta Nobilitaria 1. d. Regestrum nobilium et aliorumque quos lex 
sub hac nomenclatione complectitur, in Inclyto Comitatu Mosoniensi ....1809. (Ö. 4.) 

33. UzsokiAndrás: Szálé János magyaróvári festő 1810-1870 = Arrabona. Agyőri Xántus János 
Múzeum Évkönyve. (Győr), 2. 1960. lOl.p. Moson vármegye korabeli tisztikarára ld.: GyL 
MLR IV. A. 502. a. Moson vármegye nemesi közgyűlésének jegyzőkönyvei 49. köt. 1802. 
(Első alispán: Németszeghy István, másod alispán Zichy Mihály.) 

34. GyL MLR IV. A. 502. c. Acta Nobilitaria 1. d. A tisztújítások alkalmára készített jegyzékek 
sorszáma: Ö. 7., Ö. 11., Ö. 13., a reformkori politikai küzdelmek során a Moson megyei 
liberális érzelmű nemesség számának emelésére - és egyben a győri térvesztés ellensúlyozására 
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- gr. Zichy Ottó bezenyei birtokán átbirtoklásokkal próbálták a helyi politizáló nemesség 
számát, s a politikai állásfoglalás irányát megváltoztatni. E politikai küzdelmekről, és a 
háttérben meghúzódó átbirtoklásokról: Balázs Péter: A forradalom előtt. (Zichy Ottó és 
liberális társai a győri és mosoni megyegyűléseken.) In: Tanulmányok Győr és vidéke...79-
96.p., különösen: 84-85.p. A Győr megyei forrásra: Győr-Moson-Sopron megye Győri 
Levéltára IV. A. 6.j. Győr vármegye adószedőjének iratai, nemesi összeírások, 5-7. k., 1842. 

35. A baranyai nemességről: Bán Péter: A földbirtoklás szerkezete Baranya vármegyében a 18. 
század végén = Baranya 1990.2. sz. 35-46.p., Odor Imre: Nemesi társadalom a török hódoltság 
utáni Baranyában In: Baranyai történetírás. 1990/1991. Pécs, 1992. 61-93.p., 
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Hudi József 

Veszprém Vármegye nemessége 1812-ben 

A magyar nemesség társadalomtörténetének művelői az elmúlt évtizedben új 
forrástípusok bevonásával a korábbinál árnyaltabb képet alakítottak ki a 
későfeudális kori nemesség rétegződéséről, térbeli kapcsolatairól, anyagi és 
műveltségi viszonyairól. 

A kérdéskörrel foglalkozó kutatók a nemesi társadalom strukturális 
változásait általában két - szerencsés esetben összekapcsolható - nézőpontból 
közelítették meg. A nemesi birtok nagyságának, összetételének, valamint 
jövedelmének, illetve jövedelemtermelő képességének történeti statisztikai 
vizsgálata egyaránt járható útnak bizonyult.1 Egyúttal az is világossá vált, hogy a 
forrásadottságok természete miatt a regionális keretek között végzett vizsgálatok 
a legcélravezetőbbek.2 A XVIII-XIX. századi magyar köznemesség politikai és 
társadalmi életének fő színtere a vármegye volt, ugyanakkor a birtokviszonyok 
(a szórt birtokrendszer miatt) sohasem igazodtak a közigazgatás területi 
egységeihez. A tényleges gazdasági-társadalmi viszonyok feltárásához a tágabb 
értelemben vett régiók (vármegyék, uradalmak, kis- és nagytájak) gazdasági 
viszonyainak megismerésén át vezet az út.3 

A vármegyei adminisztráció által készített adatfelvételek hasznosítása - a 
családi, uradalmi és egyházi levéltári források mellett - csupán az egyik lehetséges 
kiindulópontot jelentheti. Egy-egy birtokos vagyoni-jövedelmi viszonyainak 
feltérképezése kiterjedt kutatásokat igényel. A végeredmény az illető társadalmi 
státuszának meghatározása szempontjából még mindig csak részeredmény, hiszen 
egy-egy nemes család és személy társadalmi helyzetének tisztázásához 
nélkülözhetetlenek a történeti-szociológiai, mentalitás- és politikatörténeti 
kutatások.4 

A forrásról 

Jelen esettanulmány Veszprém vármegye 1812. évi subsidionális 
jövedelemösszeírásán alapszik. Az összeírást, mely a megye nemessége által 1813-
ban kiállított lovasszázad zárszámadásának része, Bésán István első alispán 1814 
tavaszán tisztázta, s a május 10-én megtartott közgyűlésre nyújtotta be jóváhagyás 
végett.5 A jövedelemösszeírás az 1792-1815 között zajló napóleoni háborúk 
utolsó megyei inszurrekcionális összeírásának tekinthető. 
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Az előzményekről, röviden. Veszprém vármegye nemessége a király 
felhívására és a nádor leiratára az 1813. augusztus 13-án lezajlott közgyűlésen 
153 főnyi lovas század kiállítását vállalta.6 A nemesség mustráját már ezt 
megelőzően elvégezte a gr. Esterházy János főispán elnökletével összeülő 
deputáció, amely az augusztus 2-11. közötti szemlén 1631 fegyverre fogható 
nemest vett számba. Ez a szavazójogú nemesek (1820:4661 fő) alig több, mint 
egyharmadát jelentette. A megye nemessége ugyanekkor az összlakosságnak 
mintegy 13 %-át tette ki.7 

1. sz. táblázat 

Veszprém Vármegye hadi szolgálatra alkalmas nemeseinek területi 
megoszlása 1813-ban 

A járás neve: Az aljárások száma: A felkelésre alkalmas 
nemesek száma: 

1. Veszprémi j árás 3 618 
2. Cseszneki járás 2 30 
3. Pápai járás 2 313 
4. Devecseri járás 2 670 
Mindösszesen: 9 1.631 

A felkelést irányító bizottság úgy tervezte, hogy a fegyvergyakorlást 
augusztus 16-án megkezdik, s augusztus 25-én a lovas századot már át is adják 
"őfelsége szolgálatjára".8 A magyarországi hadvezetés a szeptember elejére már 
ténylegesen felszerelt és Pápán gyakorlatozó "szabad lovasokat" királyi zsolddal 
ellátva, a reguláris alakulatok valamelyikéhez csatolva kívánta harctérre 
vezényelni. Először a Radetzky könnyűlovas század második osztályaként, majd 
az 1. sz. Franz Kaiser magyar huszárezred (állomáshelye: Troppau, Csehország) 
tartalék századaként sorolta hadrendbe.9 A századot a téli felszerelés biztosítása 
után, még az év végéig át is adták az állandó katonaságnak.10 

A lovas század felállítása a megye nemességét 33.108 Pft 18 krajcár erejéig 
terhelte, melyet a nemesi települések és birtokosok 1812. évi jövedelmének alapul 
vételével, meghatározott kulcs szerint vetett ki a deputáció." 
A bizottság az összeg kivetésekor a következő módon járt el: 

- a nemesi birtokosokat csak 200 forint évi jövedelem felett vette fel egyénileg 
a lajstromba, 
- a nemesi községekre, közbirtokosságokra a közjövedelem alapján, egy 
összegben rótták ki a terhet, melynek további felosztásáról a helyi közösség 
döntött, 
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- az elemi csapást szenvedett települések a kárérték összegéig kedvezményt 
kaptak, 
- a paraszti színvonalon élő nemesi communitasok csak fele összeget fizettek, 
- a kalkulációban egy lovas fegyver nélküli kiállítására, egyenruházatára 250 
Ft összeget számoltak. 

A fizetendő részletet legvégül kétféleképpen határozták meg: a földesurak, 
közbirtokosok minden 1 Ft "tiszta jövedelem" után 6, a nemesi községek 3 "pénzt" 
(dénárt) fizettek. Vagyis: a földesurak és kisebb középbirtokosok az évi 
jövedelmüknek 6, míg az egytelkes nemesek lakta nemesi községek 3 %-át fizették 
rendkívüli adóként.12 A kirótt összegek beszedéséről a járási szolgabírák és 
esküdtjeik gondoskodtak. Részint a mérsékelt adónak, részint a nemesség 
Napóleon-ellenességgel párosult hazaszeretetének köszönhetően, a kivetett adó 
mintegy 95 %-át sikerült beszedniük a tisztviselőknek. A hadszervezést a nagy 
tapasztalatú első alispán, Bésán István irányította, a számadások kezelésével 
Kupritz Mihály táblabírót és megyei számvevőt, a lovak átvételével Pállfy Károly 
táblabírót bízta meg a megyei közgyűlés.13 A subsidiumról és a hátralékról a 
következő kimutatás tájékoztat: 

2. sz. táblázat 

A Veszprém megyei nemesség rendkívüli adója (1813) 

A járás neve: Adóalanyok Adó: Hátralék: 
száma: P/t kr. P/t kr. 

1. Veszprémi járás 33 15.306 - 256 9 
2. Pápai járás 34 5.924 42 270 
3. Devecseri járás 40 2.898 36 932 45 
4. Cseszneki járás 21 8.979 - 240 
M i n d ö s s z e s e n : 128 33.108 18 1.698 54 

A nemesi adóterhek mellett a parasztáságot közvetlenül további terhek is 
nyomasztották. 1813 végétől az állandó hadsereg ellátására - az országgyűlés 
megaj ánlása alapj án - j elentős mennyiségű terményt kellett beszolgáltatnia. 1814 
elején a megyére törvénytelenül 1114 újoncot vetettek ki.14 

221 



A nemesi társadalom rétegződése 

Az 1812. évi jövedelemkimutatás alapján meghatározható a rendkívüli adót 
fizető csoportok rendi tagolódása is. 

3. sz. táblázat 
Az adózó birtokosok rendi tagolódása (1812) 

A járás neve: Főrendiek Állami Köznemesség 
Világi Egyházi (Kamara, Közép- Kisbirtokos 

Vallásalap) birtokos közb.' Communitas 
1. Veszprém járás 10 3 1 4 9 6 
2. Pápai járás 4 4 2 8 5 11 
3. Devecseri járás 1 - 1 9 3 26 
4. Cseszneki járás 8 3 - 6 4 -

Mindösszesen: 23 10 4 27 21 43 

Veszprém vármegye gazdaságföldrajzi térképén a világi nagybirtokosok 
(a gr. Esterházy, gr. Festetics, gr. Batthyány, gr. Zichy és gr. Somogyi családok) 
mellett a legjelentősebb egyházi birtokosok (a győri püspükség, a veszprémi 
püspökség és veszprémi káptalan, a zirci cisztercita apátság) uradalmai; továbbá 
az 1773-ban feloszlatott jezsuita, az 1786-ban feloszlatott pálos rend kamarai 
kezelésbe vett uradalmai adják a meghatározó színt. Közéjük ékelődnek a 
középbirtokosok birtoktestjei, a történelmi-földrajzi meghatározottsággal a 
Mezőföld, a Somló-vidék és Veszprém környékének rendszerint szűk határú, 
rossz természeti adottságú, túlnépesedett nemesi falvai. 

A földbirtokhoz és földhasználati jogokhoz kapcsolódó jövedelmi források 
összesítésével felállítható a rendi csoportok közti jövedelmi hierarchia. 

4. sz. táblázat 
Veszprém vármegye nemességének jövedelme rendi csoportok szerint (1812) 

Rendi csoport: Birtokos: Jövedelem: %: 
(Pft) 

1. Világi főrendiek 23 391.550 53,1 
2. Egyházi főrendiek 10 134.120 18,2 
3. Állami kezelésű birtokok 4 38.280 5,2 
4. Köznemesek 

Középbirtokosok 27 41.270 5,6 
Nemesi közösségek 64 132.240 17,9 

Mindösszesen: 128 737.460 100,0 

' közbirtokosok 
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A nemesi birtokok jövedelmének több mint háromnegyede (76,5 %-a) a 
nagybirtokosok (főrendiek és a kincstár) kezében összpontosult, a nemesség több 
mint 9/10-ét kitevő köznemesi családok ezrei a maradékon voltak kénytelenek 
megosztozni (23,5%). A paraszti-szegényparaszti sorban élő egytelkes 
nemeseknek az elszabadult infláció miatt még a rájuk eső néhány garast sem volt 
könnyű előteremteni.15 

A nagybirtokok többsége a jól kiépített 21 uradalom szervezetébe tartozik. 
A családok súlyát és gazdasági hatalmát pusztán az a tény is jelzi, hogy hány 
uradalomnak a tulajdonosai. A gr. Esterházy család különböző ágai 7, a gróf 
Zichy család 3, a győri püspök 2, a többi l - l uradalmat mondhat magáénak, s 
nincs köztük olyan, akinek a Dunántúlon más megyében még ne lenne birtoka. 
A 10.000 Ft évi jövedelem feletti családok, birtokosok a legbefolyásosabbak: 

5. sz. táblázat 
A 10.000 Ft feletti jövedelmet élvező birtokosok (1812) 

Világi birtokos: Pft 
1. gr. Esterházy Miklós 90.000 
2. Hg. Battyány Fülöp 36.000 
3. gr. Festetics Antal 30.000 
4. gr. Zichy István 25.000 
5. gr. Esterházy Gábomé 24.000 
6. gr. Nádasdy Tamás 24.000 
7. gr. Somogyi Jánosné 22.000 
8. gr. Batthány Ádám 16.000 
9. gr. Erdődy Károly 15.000 
10. gr. Zichy Miklós 15.000 
11. gr. Esterházy János 14.000 
12. gr. Esterházy Imre 14.000 
Mindösszesen: 325.000 

Egyházi birtokos: Pft 
1. Veszprémi püspök 32.000 
2. Bakonybéli bencés apátság 28.000 
3. Veszprémi káptalan 24.000 
4. Zirci cisztercita apátság 24.000 
5. Győri püspök 15.000 
Mindösszesen: 123.000 

Az egymással rokonságban, politikai és gazdasági érdekszövetségben lévő 
12 nagybirtokos a világi főrendiek összjövedelmének 83%-át, az 5 egyházi 
birtokos az egyházi birtokok jövedelmének 92 %-át élvezte. 

Az aulikus beállítottságú katolikus nagybirtokosok nélkül nem mehetett 
volna végbe az ellenreformáció a dunántúli megyékben. Közülük kiemelkedő 
szerepet játszott a veszprémi püspök, aki 1773-ig, örökös főispáni címe eltörléséig 
meghatározta Veszprém megye politikai irányvonalát. Ezt követően főként a gr. 
Esterházy és a gr. Zichy család tagjai töltötték be a főispáni széket. 
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A köznemesi birtokosok közül csak 27 nevét és jövedelmét tüntette fel 
külön az összeírás. (Osztatlan birtokhasználat esetén egy tétel alatt több, egymással 
rokon család szerepel. Ezeket én is egy egységnek vettem.) 
Az 1812. évi jövedelemkimutatásba egy személyt vettek fel 100 forintos 
jövedelemmel, a többi jövedelme a kulcsban meghatározott 200 ft és 4.500 ft 
közé esett. 

6. sz. táblázat 
Köznemesi családok jövedelmi viszonyai 1812-ben 

Jövedelmi A birtokos neve: Jövedelme: 
kategória (Pft) (Pft) 

1-100 Ft 1. Sidó József 100 

201-500 Ft 1. Noszlopy Pál 300 
2. Oroszy Pál16 300 
3. Jankovits József 400 
4. Noszlopy Gábor és testvérei 500 

501-1000 Ft 1. Hőgyészy Antal, Márton 550 
2. Tallián és Jeszenszky család 600 
3. Bay örökösök 600 
4. Kiss Ignác 800 
5. Tallián örökösök 800 
6. Rosos család 800 
7. Kun László örökösei 850 
8. Kovács család 870 
9. Boday család 1.000 

10. Bezerédy család 1.000 
11. Rohonczy János 1.000 

1001-5000 Ft 1. Marich Dávid 1.200 
2. Tallián Gábor örökösei 1.300 
3. Tersánszky örökösök 1.600 
4. Hunkár Mihály 2.100 
5. Bésán és Bíró család 3.000 
6. Fiáth Lázár 3.000 
7. Saáry család 3.000 
8. Rába Boldizsár 3.100 
9. Csuzy József örökösei 4.000 

10. Bertalan család 4.000 
11. Csuzy Gáspámé 4.500 

Mindösszesen: 41.270 
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A névsor még pontosítható a 21 közbirtokosságban és a nemesi községek 
némelyikében fellelhető néhány jómódú nemes családdal (pl. abalhásy Kenessey 
és Losonczy, a berhidai Boronkay és Késmárky, a békási Békássy, az esztergán 
Ányos, továbbá a Vigyázó családdal, a tolnai Perczel család veszprémi ágával 
stb.), de ez a lényegen nem változtat.17 

Az eddigi kutatásokból az tűnik ki, hogy a megye vezető hivatalviselő 
családjai az évi 500 Ft feletti jövedelmet élvező családok közül kerülnek ki a 
XVIII. század végén és a XIX. szádad első felében.18 

Az alispánokat ekkoriban már kivétel nélkül a tekintélyesebb jómódú famíliák 
(a Bésán, Kenessey, Kotsi-Horváth, Kun, Rohonczy, Rosos) adják.19 Hasonló a 
helyzet a szomszédos Zalában is.20 

Ha az 1812. évi összeírást összevetjük az 1833-ban véglegesített, V. Ferdinánd 
koronázási honoráriuma kivetéséhez készült nemesi jövedelemöszeírással, 
valamivel pontosabb képet kapunk a jómódú birtokos köznemesség jövedelmi 
viszonyairól.21 

7. sz. táblázat 
Veszprém vármegye köznemességének jövedelmi viszonyai a XIX. sz. első 

harmadában 

Év: A középbirtokosok száma jövedelmi kategóriánként Összesen: 
200-500 Pft 501-1000 Pft 1001-5000 Pft 

1812 4 11 11 26 
1833 16 8 13 37 

Az 1833. évi kivetés a középbirtokos nemesség alsó rétegéről már több 
információt nyújt és feltünteti az árendások, a lelkészek és uradalmi tisztek (az 
ún. honoráciorok) jövedelmét is. 

A két összeírás alapján azt mondhatjuk, hogy az egy-egy pusztát, falut 
vagy falurészt birtokló jómódú középbirtokosok rétege kisebb és erőtlenebb volt, 
mint a szomszédos Fejér és Zala, Somogy és Tolna megyékben.22 

A török kori pusztulás mértéke alapvetően befolyásolta a felszabadult 
területeken élő, vagy oda visszaköltöző köznemesség gazdasági helyzetét és 
lehetőségeit. Veszprém vármegyében a nemesség folyamatos jelenléte 
következtében a középbirtok felbomlási-differenciálódási folyamata már 
meglehetősen előrehaladt a XVIII-XIX. század fordulójára.23 

Bár a napóleoni háborúk korából az egész megyére vonatkozó, részletes 
vagyoni-jövedelmi összeírások nem maradtak fenn, a nemesi javak igen részletes, 
1836. évi összeírásának, a be- és kitáblázási jegyzőkönyveknek, a különféle 
nemesi összeírásoknak a segítségével a jövőben tovább finomítható a helyi 
nemességről kialakított képünk. 
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Jegyzetek 

1. A számos mégközelítési lehetőség közül az úrbéres birtokállomány számba vételére Felhő 
Ibolya (szerk.): Az úrbéres birtokviszonyok Magyarországon Mária Terézia korában. I. 
Dunántúl. Bp., 1970. A nemesi összeírások feldolgozásának elvi-módszertani kérdéseihez 
Pálmány Béla: A magyar nemesség átrétegződése a kései feudalizmus századaiban. 
(Módszertani problémák, fogalmak, források). = A polgári átalakulás kérdései. (Tanulmányok 
Szabad György 60. születésnapjára). (Szerk. Dénes Iván Zoltán - Gergely András - Pajkossy 
Gábor Uő.: Nógrád megye nemességének átrétegződése (1542-1848). 
Századok 1985. 1. sz. 3-41. Vörös Károly: A kései feudális nemesi összeírás vizsgálatának 
tanulságai. In: A polgárosodás útján. (Tanulmányok Magyarország társadalmának 
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nemesek összesítése, 1820. 

8. Uo. A lovasszázad névsorát tartalmazó kötet megtalálható a nemesi felkelési iratok között. 
VeML IV. 1. f. Acta insurrectionalia. sz. n. (1813). A lovaskatonák mellett 4 tiszt, 4 tisztiszolga, 
1 trombitás, 1 kovács, 1 seborvos szolgált az alakulatban. 

9. VeML IV.l.a. 3-4/1813. (IX.16.) kisgy. sz. 
10. Uo. IV. l.a. 88/1813. (XII. 13.) közgy. sz. 
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12. Uo. IV.l.b. 85/1814. (V.10.) közgy. sz. Bésán István első alispán számadása a lovasszázad 

felállítási költségeiről. 
13. Uo. IV.l.a. 20/1813. (VIII. 13.) közgy. sz. 
14. Királyi segedelem címén a megyének 10.711 pozsonyi mérő rozsot és 11.486 pozsonyi 

mérő zabot kellett beszolgáltatnia a katonai élelmiszerraktárakba. VeML IV.l.a. 2/1813. 
(XII. 13.) közgy. sz. Az újoncozás elrendeléséről Uo. 1-2/1814. (1.24.) közgy. sz. Egy nemesi 
község háborús terheiről Hudi József: Felsőgörzsöny a napóleoni háborúk korában. 
Megyeházi Tudósítások 3/1995/, 3. sz. 5. 

15. VeML IV.l.b. 85/1814. (V.10.) közgy. sz. alatti összeírás alapján. 
16. Hudi József: Oroszy Pál táblabíró könyvtára. = Honismeret XXI(1994), 4.sz. 47-53. A 

családnak Balatonfüred (Zala Vm.) határában valamivel több mint 310 hold földje, Tótvázsony 
(Veszprém Vm.) határában 340 hold földje volt, melyet 4 úrbéres jobbágyával és 13 házas 
zsellérével műveltetett meg. A 300 Pft jövedelem csak a Veszprém megyei birtokhoz 
kapcsolódott. E tény is igazolja, hogy a köznemesség rétegződésénél a családszintű vizsgálat 
nélkülözhetetlen. 

17. Hudi József : Veszprém Vármegye politikai elitje a XVIII-XIX. században (1711-1918). In: 
Az átmenet, avagy Veszprém megye a rendszerváltás időszakában. Tanulmányok. (Szerk. 
Oláh Miklós) Veszprém, 1995. 25-6. A korábbi kutatásokat rögzítő bibliográfiával. 
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18. Uo. 59-60. 
20. Degré Alajos: Zala megye vezetőségének kiválasztása a feudalizmus végén. In: Jogtörténeti 

tanulmányok V. (Szerk. Csizmadia Andor) Bp., 1983. (1.7.) 47-57., különösen 48. 
21. VeMLIV. l.b. 601/1833. (I.7.)közgy.sz.: V. Ferdinánd koronázási honoráriumának kivetése 

és felosztása Veszprém megye nemeseire és honorácioraira, 1833. 
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nemesi összeírás forrásértéke, felhasználásának lehetőségei. In: Rendi társadalom - polgári 
társadalom 1. (Szerk. A. VargaLászló) Salgótarján, 1987.111-124. Baranyában a kis létszámú 
nemességen belül az uradalmi érdekekhez kötődő birtokos köznemesek aránya 1809-ben 
meghaladta a 8, a kurialistákkal együtt a 38 %-ot. A tolnai nemesség anyagi viszonyairól 
kitűnő összefoglalás Glósz József : Tolna megye középbirtokos nemességének anyagi viszonyai 
a 19. század első felében. A Wosinszky Mór Múzeum Évkönyve XVI. Szekszárd, 1991. 
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23. Az 1770 táján készült úrbéri adatfelvételek szerint Fejér, Győr, Vas, Veszprém és Zala 
megyében számolhatunk jelentékenyebb köznemesi középbirtokos réteggel. A földesurak 
zöme e rétegen belül is a 101-500 holdas birtokosok közül kerül ki: V. ö. Felhő: i.m. 31., 
370-371. 
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Tóth István György 

Vas vármegye nemessége a 18. században 

Vas vármegyében a koraújkorban igen népes nemesség élt, a II. Józef kori 
népszámláláskor - amely persze a nemesi címeket nem ellenőrizte, és így nagyszámú 
kétes nemes összekeveredett az indubitatus, kétségen kívüli nemességgel - Vas 
megyében a lakosság nem kevesebb, mint 6,75 %-a vallotta magát nemesnek. 
Ez a köznemesség két markánsan eltérő rétegre oszlott. Igaz, mind a köznemesség 
alsó, mind pedig a felső csoportja önmagában is igen differenciált réteget alkotott, 
amelynek jövedelmi viszonyai, lakókörülményei és művelődési lehetőségei erősen 
eltértek egymástól. Mégis, ha nem akarjuk beérni a "végtelenül sok átmenetet 
találunk" nehezen támadható, ám semmitmondó megállapításával, akkor le kell 
szögeznünk, hogy az igazi választóvonalat a mintegy 100 holdas birtok, vagy a 
jobbágytartás kritériuma jelentette. E fölött beszélhetünk birtokos nemesekről, őket 
a megyei terminológia, mivel birtokaikat porták szerint írták össze, portalistáknak 
nevezte. A nemesség alsó rétegét, mely Wirth Zsuzsa precíz számításai szerint Vas 
megyében mintegy tízszer akkora népességet jelentett, mint a portalisták, itt 
taxalistáknak nevezték, mert - nem lévén jobbágyaik, akik helyettük fizettek - maguk 
fizették a taxát a vármegyei pénztárba.1 Abaúj vármegyében éppen fordítva, a 
kisnemeseket hívták portásoknak, a terminológiai zűrzavar ellenére azonban a 
kortársak számára nyilvánvaló volt a két réteget elválasztó markáns különbség, 
(zárójelben jegyzem meg, hogy a megyei hagyatéki leltárak, osztálylevelek, az 
azokban felsorolt rokonság alapján a két réteget megragadhatnánk az 
összeházasodás, a connubium alapján is, ezt a forrásbenyomást azonban egyelőre 
nem tudom statisztikai adatokkal alátámasztani.) 

A kortársak jól érzékelték, hogy az egyformán nemesi előjoggal bíró, de 
különböző vagyoni helyzetű családok között éles társadalmi választóvonal húzódik: 
1728-ban a vasi Rógasocón két öreg nemes tett vallomást a vármegyei deputáció 
előtt, amely megvizsgálta a nemeslevelüket elvesztett, vagy kétes genealógiájú, 
vagy más okból kétségbe vont hitelességű nemesek jogcímét. Gyanúba keveredett 
a Bozóki család is, holott - vallotta a két nemes - a Bozókiak mindenkor "valóságos 
igaz nemes emberek voltak", sőt mi több, tették hozzá, "nemcsak közönségesek, 
hanem úri emberek közé számláltatván". A rogasóci nemesek tehát distinkciót tettek 
egyrészt a "közönséges nemesek", másrészt pedig az "úri emberek" között, és 
szavaikból az is kiderült, hogy miért nem közönséges nemesek, hanem igazi úri 
emberek voltak e család tagjai: a Bozókiak ugyanis "jobbágyokat és hegyvámot 
bírtak", azaz jobbágytartój birtokos nemesek, a megyebeli terminológia szerint 
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portalisták voltak. 1719-ben egy másik vármegyei bizottság előtt hasonló módon 
tettek vallomást a németnevű Klein Gottfried nemességéről a megkérdezett tanúk: 
bár Klein uram nemesi iratai a "régi csatázó üdőben" mind eltűntek, nemességéhez 
kétség sem férhet, hiszen ő Vas vármegyében "portás fő ember számban volt 
mindenkor", azaz ő sem egyszerű kisnemes, hanem portalistának nevezett birtokos 
nemes volt.2 

A két réteget a megszólítás is megkülönböztette: a nemességvizsgálatok 
alkalmával a birtokos nemeseket, vagyis portalistákat praenobilisnak is mondották, 
generósus vagy perillustris címmel tisztelték meg, ellentétben az egyszerűen 
csak nobilisnek, azaz nemesnek nevezett kisnemesi réteggel. A kor terminológiája 
ez alkalommal sem egyértelmű: az egregius cím általában a portalistáknak járt 
ki, néha azonban kisnemeseket is illettek vele, őket azonban sohasem titulálták 
generosusnak vagy perillustrisnek. 

A 100 holdnál kevesebbet birtokló kisnemesek csoportja is rendkívül 
rétegzett volt azonban Vas megyében, erre leginkább a század legrészletesebb 
felmérése, az 1754. évi nemesi adóösszeírás (Taxatio nobilium) vet fényt. 

Az összeírás nemcsak Vas vármegye nemességének összetételére, de a 
vármegyei apparátus hatékonyságára is igen jellemző. A vaskos konskripció 
számoszlopai általános felmérést sejtetnek, de a vármegyei adminisztráció ez 
alkalommal sem tett túl önmagán. 

Az összeírás az adókivetés alapjául szolgáló vagyon szerint classisokba 
sorolta a taxalista nemeseket, 4 körzetben azonban négy osztályt állapítottak meg, 
míg két másik körzetben öt osztályba sorolták a nemeseket, ami a vármegyei 
szintű összesítést már eleve megnehezítette. A classisok számát minden bizonnyal 
az összeírást végezhető szolgabíró határozta meg, nem mondhatjuk, hogy pl. a 
kuriális falvak védékén öt, míg másutt csak négy osztály megkülönböztetését 
tartották volna szükségesnek, a felosztásban nincs logika. Az összeírás hiányos 
is, a mintegy 2.500 kisnemesből (valójában nemesi családfőből) csak 1.530-ról 
tudjuk, hogy milyen csoportba sorolták őket. A megye északnyugati részében 
igen sok nemest nem soroltak classisokba, csak Felsőőrön például 1.552 nemes 
maradt ki a konskripcióból, valószínűleg az adóösszeírással szembeni ellenállásuk 
miatt.3 

Annak ellenére, hogy a nemeseket az egyik területen négy, más körzetekben 
viszont öt csoportba osztották, a besorolás mégis egybevethető. Mindkét tábla 
legalsó, tehát a negyedik, illetve ötödik kategóriáját az özvegyek és árvák tették 
ki, valamint azok, "akiknek semmi telkük vagy jószáguk nincs, vagy pedig 
másoknál zsellérségben laknak, illetve mások szolgálatában állnak". Az e feletti, 
azaz utolsóelőtti, vagyis az ötös besorolásban negyedik, a négyes felosztásban 
harmadik kategóriába azok a nemesek kerültek, akiknek "nincs saját birtokuk, 
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hanem másoknál árenda vagy cenzus fejében laknak, és más javuk is alig van". 
Mindkét felosztás első, azaz legjobb kategóriáját azok alkották, akiknek saját 
jószáguk és ehhez elégséges állatállományuk volt, az ötös felosztás ezt 1 telekben 
vagy 15-18 hold szántóföldben, a négyes tabella egy vagy több telekben határozta 
meg. Az ezalatti réteget a négyes tabella meglehetősen általánosan összefogta: 
nekik "saját javaik vannak, de az előbbieknél kevesebb földjük és állatuk", míg 
az ötös tabella sokkal pontosabb, ezt a réteget két csoportra osztja: a második 
kategóriába tartoztak a fél- és negyedtelkesek, akik 5, 6, de legfeljebb 10 hold 
szántót bírtak, míg a harmadik kategória kisnemeseinek egyhatod vagy egytized 
telkük volt, 1-2 hold szántófölddel. 

Az összeírásból kiderül, hogy a taxalista kisnemesség felső rétege a megye 
minden régiójában meglehetősen szűk csoport volt, 3-8 % között mozgott az 
arányuk: Szombathely környékén, ajáki körzetben 3 nemes (3,0%), Szombathelytől 
északra, a nicki körzet nemesi falvaiban 22 nemes (3,4%) tartozott ide, nem sokkal 
magasabb az arány a Rábától keletre, a Kemenesalja körzetében sem, itt 24 nemes 
(5,2 %) számított "elsőosztályúnak". A megye délnyugati részében, a Tótságban 
9 nemest (7,4 %) soroltak a szolgabírák ebbe, a legtöbb adót fizető rétegbe, míg 
a Szombathely és a Rába közti falvakat összefogó, rábahidvégi körzetben 16 nemes 
(7,8 %) tartozott az első classisba, a különbségek tehát az egyes körzetek között 
nem jelentősek. Nagyobb a szórás a legalsó osztályoknál, ahová a nincstelenek, 
árvák, másnál zsellérségben lakók, illetve szolgálatban élők tartoztak: A Tótság 
122 nemesének mindössze egytizede került ide, a rábahidvégi és a kemenesaljai 
körzetben 14, illetve 16 %. 

Ugyanakkor a nicki körzet 648 nemesének egyötöde, míg a Szombathely 
környéki 98 nemes több mint egynegyede számított az elesettek közé. A 
legnagyobb különbséget azonban a megye egyes régiói között az utolsó előtti, (a 
négyes felosztásban harmadik, az ötösben negyedik) kategóriában találjuk, ide 
azok a nemesemberek tartoztak, akiknek nem volt saját földjük, jószáguk, hanem 
mástól béreltek vagy árendáltak földeket. A Rábától északra fekvő három 
adóösszeírási körzetben 2,9, illetve 10 % az arányuk, a két Rábától délre fekvő 
körzetben: a délnyugati Tótságban illetve a Veszprém megyével határos 
Kemenesalján azonban a taxalistá kisnemesség kétötöde tartozott ide, mutatva, 
hogy a 18. század közepére már mennyire differenciálódott vagyonilag a taxalista 
köznemesség alsó rétege is. 

Ha az ötös felosztás második és harmadik kategóriáját egyesítjük, akkor 
az nagyjából egybevehető lesz a négyes felosztással. így Vas megye egészére a 
következő megoszlást kapjuk: egésztelket és több telket bírók: 4,8 %,töredéktelkesek 
56,7 %, másnál árendában lakók, mástól földet bérlők 21,3 %, nincstelenek 18,0 %. 
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Az itt kissé sommásan felsorolt számok finomabb elemzésre serkentenének. 
Mégsem teszem ezt, mert szilárd meggyőződésem, hogy ha túlmenve a fenti 
összesítő, globális arányokon, részletes számításokat végzünk, akkor 
meghamisítjuk a valóságot, és olyat akarunk kihámozni a 18. sz. vármegyei nemesi 
összeírásokból, amire azok nem alkalmasak. 

E gyanúmat megerősítve látom Csém falu összeírásával. Ez a falu két 
adóösszeírási körzet határán feküdt, és így 1754 elején egy-két hét különbséggel, 
előbb Hazatius János alszolgabíró, majd a szomszédos körzetet vizitáló Egervári 
Antal főszolgabíró is felmérte az itt élő nemeseket, és így a csémi nemesek a 
vármegye 1754. március 4-i szombathhelyi generális congregatióján beterjesztett 
mindkét adóösszeírásban szerepelnek, anélkül, hogy ez bárkinek szemet szúrt 
volna. 

Egervári Antal főszolgabíró, aki öt classissal dolgozott, Csémben négy nemest 
talált. Közülük hármat a 2. osztályba sorolt, ők tehát fél- vagy negyedtelkesek 
voltak, a negyedik nemest, Homposz János uramat pedig a harmadik kategóriába 
írta be, azaz neki egyhatod-egytized telke volt. Amikor Hazatius János 
alszolgabíró, a szomszédos rábahidvégi körzet összeírója is elvégezte a felmérést, 
ugyanebben a faluban, Csémben, csak három nemest talált, az előbb összeírt 
egyik nemes, Tóth György e jegyzékben nem szerepel. Hazatius mind a három, 
Csém faluban lakó nemest a maga négy classissal dolgozó tabellájában egyformán 
a harmadik csoportba sorolta. Eszerint az összírás szerint tehát mind Hompasz 
János, - akinek Egervári főszolgabíró szerint, mint láttuk, egyhatod-egytized 
teleknyi földje volt - mind pedig Hompasz Ádám és Sütő János, akik a pár héttel 
korábbi felmérés szerint még negyed- vagy féltelket birtokoltak, azok közé 
számítottak, akiknek saját jószáguk egyáltalán nem volt, csak mástól béreltek 
földet. 

Ezzel a példával nem a statisztikai számítások fáradságától megkímélő és 
felmentő jótékony kételynek szeretnék menlevelet adni. Pusztán arra szeretném 
felhívni a figyelmet - amit éppen e réteg alfabetizációját vizsgálva, a keresztek 
és aláírások statisztikáit készítve4 - már korábban is megtapasztaltam, hogy a 18. 
század derekának statisztikái rendkívül fontosak, hiszen nélkülük csak színes 
példákkal kellene beérnie a társadalomtörténetnek, de fogyatékosságaik miatt csak 
általános tendenciákat jelölhetnek ki, finomabb képet a társadalomról inkább a 
szöveges forrásoktól remélhetünk. 

Ilyen források erre a jórészt írástudatlanságban és szóbeliségben élő, alsó 
nemesi rétegre - ahol tehát általában naplókat és leveleket hiába is remélnénk - a 
nemességvizsgálatok.5 Amikor egy-egy család nemességét, a hibádzó armális 
helyett, szóbeli tanúbizonysággal kellett alátámasztani, akkor a tanúk, maguk is 
a szomszédos falvak kisnemesei, részletesen leírták a nemesi életmódot, 
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mentalitást. A tanúvallomásokból éppúgy megismerjük a saját telkén viszonylag 
jómódban gazdálkodó taxalista nemeseket, mint a nemesi lét alján tévelygőket. 
Sok nemesember kereste kézművességével a kenyerét, pl. a Mártonok 
nemeslevelét vándorló csizmadialegény bátyjuk vitte magával, Gangoly Imre 
pedig, amikor megkérdezték, hogy miért nem jár a nemeslevele után, öntudatosan 
felelte, hogy "mesterségéből is (minthogy szűcs mester ember volt) elél".6 

Más tanúk vallomása nyomán a vármegyei adóösszeírás negyedik 
kategóriájába tartozó nemesek elevenednek meg, amikor egy jobbágynál 
kocsisként szolgáló nemes tesz vallomást, vagy Zsupponics Pál juhászbojtár nem 
íratja be magát a nemesek lajstromába, mondván, "hogy az nemes ember sok 
quantumot fizet, de én csak sajtot, vajat adok az uraimnak, s könnyebben élek". 
A classisok számoszlopainál jobban jellemzik a kisnemesek legalsó rétegét a 
meszleni Simon Pál szavai, aki azt mondta a bátyjának: "bátyámuram, pajtában 
lakik kegyelmed, jobb énnálam légyen az armális".7 

Összesítve megállapíthatjuk tehát, hogy Vas vármegye nemessége a 18. 
században két, markánsan elkülönülő csoportra oszlott, és ezek közül "a közönséges 
nemesek", a taxalisták rétege önmagában is igen erősen differenciálódott. A minden 
fogyatékossága ellenére megyei átlag számításához mégis még a legjobban 
használható 1754. évi adóösszeírás szerint a taxalisták közül kevesebb mint 5 % 
bírt egész telket vagy még többet, többségük, 56 % töredéktelken gazdálkodott, 
18 % nincstelen, özvegy vagy árva volt, és pontosan egyötödük bérelt földön élt. 
Levelekből és diáriumokból alig, hagyatéki leltárakból és tanúvallomásokból 
annál inkább remélhető, hogy ezt a képet még finomíthatjuk, és elevenebbé 
tehetjük. 
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Várady Zoltán 

A nemesség helyzete Tolna vármegyében 1698-1703 között 

A címben jelzett időszak nem szerepel a történetkutatás érdeklődésének 
középpontjában, holott a törökellenes felszabadító háborúk vége és a Rákóczi-
felkelés kirobbanása közötti esztendők az újjáépítés első szakaszát jelentik. 

Komplex, monografikus elemzésre e néhány év története nem ad lehetőséget, 
átfogó társadalmi, gazdasági folyamatok megrajzolása megalapozatlan lenne. 
Szerencsére a forrásul kínálkozó korabeli Tolna megyei közgyűlési jegyzőkönyvek 
érzékletesen ábrázolják a közállapotokat, a mindennapi élet jellemzőit, lehetővé 
téve a mozaikszerű információk alapján a nemesség tagozódásának, gazdasági 
helyzetének vázlatos, mégis hiteles bemutatását. 

A törökellenes küzdelmek során Magyarországnak el kellett szenvednie a 
hadszíntér mivoltából fakadó pusztítások mellett az egyre nyomasztóbb adóprés 
terheit is. 

Az 1698 tavaszán 4 millió forintra emelt óriási hadiadó Tolna megyére 
kirótt része csaknem 60 ezer forintra rúgott.1 Ebben a szorult helyzetben a 
vármegye frissen kialakuló apparátusa két dolgot tehetett: egyrészt pontosabb 
vagyonfelméréssel próbálta az adóalanyok körét szélesíteni, s ezáltal a terheket 
arányosabban elosztani, másrészt minden eszközzel azon igyekezett, hogy a 
megyére szabott adó lefaragását kikönyörögje a bécsi miniszteri deputációnál, 
vagy annak budai albizottságánál. 

A megye általános helyzetét tekintve ez egyáltalán nem is volt indokolatlan. 
1699 tavaszán a megyei közgyűlés követeket küldött Bécsbe, hogy tájékoztassák 
a miniszteri deputációt a kért szolgáltatások teljesíthetetlenségéről. Ezek egyike 
volt a péterváradi és a temesvári határ megerősítésére küldendő 2000 ember 
biztosítása. Válaszában a vármegye közölte, hogy területén mindössze 1396 
jobbágy és 131 zsellér él, tehát az utasításnak képtelen megfelelni.2 Első látásra 
talán túlzásnak tűnik ez az igen alacsony lakosságszámra utaló adat, de el kell 
fogadnunk realitását, ha összevetjük a későbbi, 1720-as országos adóösszeírással. 
Ekkor ugyanis 1467 adózó családfőt tüntettek fel vármegyénkben, s a szűkebb 
értelemben vett Magyarország 43 megyéje közül mindössze 5 szorult e tekintetben 
Tolna mögé: Ugocsa és Toma, mint az ország legkisebb megyéi, a Kárpátokban 
fekvő Liptó és a Tolna megyéhez hasonlóan sokat szenvedett Békés és Csongrád.3 

A központilag kivetett adóösszeg nagysága miatt a portális adót itt is felváltotta 
a dikális adó, amelynek vagyoni egységeit az 1699 februári tolnai közgyűlésen 
tették közzé. Ugyancsak itt döntöttek arról, hógy a meglehetősen kis 
vagyonegységben meghatározott dikák után 3 forintot kell fizetni.4 
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A vármegye megpróbálta a zsellérsorban élők egy részére is áthárítani a 
terhek bizonyos hányadát, indoklása szerint a "servi hospitum" néven említett 
rétegből többen tehetősebbek az adóterhek miatt elszegényedett jobbágyoknál.5 

Ezenkívül sor került számos egyéb próbálkozás mellett a nemesség legalsóbb, a 
parasztokhoz hasonló nívón élő rétegeinek bevonására az adóösszegek 
elosztásakor. 

Ha áttekintjük, hogy a vármegye milyen módon kísérelte megkényszerűségből 
növelni adóbevételeit, akkor a nemesség tagozódására utaló adatok megismerésén 
túl anyagi helyzetükre is következtethetünk. 

A vármegye Fejér megye követeivel kívánt levelezést folytatni, hogy a 
kamarai adminisztrációnál megfelelően kérvényezhesse a nemesek majorsági 
állatai után behajtandó illeték bevezetését.6 

A Tolna megyei legelőkre hajtott "idegen állatoknak," vagyis más 
megyebeli nemesek állatainak felmérését, összeírását is elvégezték, s ezekre adót 
vetettek ki.7 

Más megyékre hivatkozva adóztatták a kereskedelmi tevékenységet végző 
nemeseket, tehát nem támogatták a birtokosi szemléletmódon túllépők más irányú 
tevékenységét.8 

Ugyancsak összeírták a praediumok birtokörököseit, de közülük csak 
azokat, akik jobbágyokkal, tehát portákkal nem rendelkeztek, őket ugyanis nem 
tekintették igazi birtokosoknak.9 Erre utal az az adat is, hogy a vármegyében 
korábban perceptori, majd alispáni pozíciót betöltő Dallos András Györgyöt 
törölték a birtokos nemesek sorából ugyanerre hivatkozva, s dikái szerinti fizetésre, 
vagyis vagyonadóra kényszerítették.10 Dallos anyagi helyzetével függött össze, 
hogy perceptorátusa idejére nagyarányú sikkasztást sikerült rábizonyítani. A 
kölcsönös vádaskodással tarkított hosszas eljárás végül megegyezéssel zárult. A 
vármegye ugyan visszafogadta asztalához a volt alispánt, ő viszont nem volt 
képes vagyoni helyzetén alapvetően változtatni." 

A megyei közgyűlés rendelkezett az armalista nemesek összeírásáról is, 
mégpedig a jobbágyoktól, parasztoktól elkülönítve.12 Adóztatásukról is van adat, 
akárcsak arról, hogy a töredékportával rendelkező, nemestelken és jobbágy telken 
ülő nemeseket armálisuk bemutatására és taxafizetésre kötelezték. Ugyanakkor 
ellenőrizték az arendatariusok és az inscriptionalisták jogállását, róluk az a döntés 
született, hogy amennyiben nem tudják nemességüket igazolni, a parasztok 
módjára adózzanak.13 

Viszont a nemesi előjogokkal rendelkező, jobbágytelken élő személyeket 
mentesítették a kvártély és a forspont alól, majd az újratelepített falvakban írták 
össze külön a paraszti és a nemesi jogállásúakat, utóbbiak szintén mentesültek a 
kvártélytól.14 
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A curialisták összeírásáról sem feledkeztek meg, bár a nemestelkes nemesek 
külön elbírálás alá eshettek, amennyiben egész portával rendelkeztek.15 Ezeket 
ugyanis a tizedfizetésre sem kötelezhették, mint azt Sándor István és nővére, 
Judit példája mutatja.16 Miután állításuk szerint az ő birtokaik tisztán 
nemestelkekből álltak, jogosan vélték úgy, hogy a kalocsai érsek, a pécsi káptalan, 
a szekszárdi és a többi apát közötti tizedviták ezeket nem érinthetik. Gerenyás 
nevű, később betelepítendő praediumukra viszont a mentességet nem 
vonatkoztathatták. A pécsi káptalan a nemestelkekről természetesen igazolást 
kért, amelynek fejében elismerheti a tizedmentességet.17 

A fentiek értelmében könnyen beláthatjuk, miért volt fontos a nemesség 
igazolása, amelyre a vármegyei közgyűlésen került sor. Ehhez járul még az a 
rendelkezés is, hogy a vármegyei katonaságnak fel kellett tartóztatnia, és 
Simontornyára kellett vinnie az okiratok nélkül utazókat, kivéve az ismert 
nemeseket.18 

A tárgyalt korszakban nyolc esetben került sor nemesség kihirdetésére, s 
az új nemeseknek a vármegyei közösségbe történő felvételére. Öt alkalommal az 
armális bemutatásával, kétszer nemességigazoló tanúsítvánnyal, egyszer pedig 
"szavahihető emberek igazolásával" történt a nemesség elismerése.19 

A simontomyai armalistáknál hangsúlyozták a földesúri hatalom érintetlenül 
hagyását, tehát jobbágytelkeken ülőkről volt szó.20 

Annossy Pált viszont rögtön megyei esküdti hivatalba helyezték, nemessége 
elismerésével egyidőben, Lévai Sámuel pedig már főszolgabíróként és helyettes 
alispánként utólag fogadtatta el a közgyűléssel a nemességét, jogilag tehát 
semmiféle hátránnyal nem járt a késői vagy utólagos kihirdetés e pozíciók 
betöltése szempontjából.21 

Mindenesetre, hogy határt szabjanak a nemességigazolásoknak, a vármegye 
szabályrendeletben rögzítette a kihirdetésért való illetékfizetési kötelezettséget.22 

Létkérdés volt a vármegye számára, hogy az elhagyott, elpusztult településeket 
újra benépesítse, s ezt a folyamatot kedvezmények biztosításával elősegítse. 
1700-ban Rácz István pécsi pálos prior által Harcra telepítendő lakosokat egy 
évig minden teher alól mentesítették, a nádor uradalmán pedig hat falu kapott 3 
évi adómentességet 1701-ben.23 

A faddi lakosok közül a más megyékből érkezettek 3 évi porciómentesség 
mellett azt az ígéretet kapták 1702-ben, hogy a forspontot tekintve is méltányos 
elbírálásban fognak részesülni. Hangsúlyozta a vármegyei rendelkezés, hogy 
egyéb, tehát a megye területén belülről ide települőkre ez a kedvezmény nem 
vonatkozik.24 

1702-ben Monaszterly János, a rácok generálisa is 3 adómentes esztendőt 
kapott, hogy birtokait külföldi lakosokkal betelepítse.25 Fentebb láthattuk, 
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mennyire fontos volt a birtokok benépesítése abból a szempontból is, hogy a 
birtokosok igazi birtokosoknak minősüljenek, tehát jobbágyokkal és portákkal 
rendelkezzenek. 

Ám a lakosság beköltöztetése és helybenmaradásra késztetése leginkább 
mégiscsak az adóztatás miatt volt szükséges. 

A megyébe érkező gabonásszekerek és ökörhajcsárok elhelyezése ügyében 
végzett összeírás kapcsán a vármegye nemcsak azt vizsgáltatta ki, hogy mennyi 
jövedelme származik az elhagyott helyekről s a praediumokról a földesuraknak, 
hanem azt is, hogy mi az oka a lakosság elmenekülésének, s ebben van-e része a 
birtokosok vagy tiszttartóik kegyetlenségének.26 

Hasonló aggodalom érződik abból a királyi levélre adott válaszból, melyben 
kifejtik, hogy nem tud a vármegye részt vállalni az eszéki híd javítási 
munkálataiban, hiszen a megyében is hat híd vár helyreállításra, de még 
komolyabb érv, hogy főleg a rác lakosság bizonyosan a szökést választaná, ha a 
király kérése a tudomásukra jutna.27 A rácok, akik a szabad katonaelemek közé 
sorolták magukat, mindenfajta adó alól igyekeztek kibújni, kihasználva sokáig 
bizonytalan jogállásukat. Könnyedén vándoroltak faluról falura vagy megyéből 
megyébe, de nem volt ritka, hogy a török határ túloldalán kerestek menedéket az 
adószedők elől.28 Nem véletlen, hogy királyi levél is figyelmeztette a vármegyét 
a magyar lakosság török uralom alá szökésének megakadályozására, de a 
vármegye is visszatartotta, ha kellett erőszakkal is az adóhátralékos csoportokat, 
főleg a rácokat, de a szökött jobbágyokat is. A hátramaradók adói ugyanis a 
lakosság csökkenésével fordítottan arányosan növekedtek, elviselhetetlenné téve 
terheiket.29 

A vármegye válaszában a szegény nép adók miatti tönkremenetelét tüntette 
föl az elnéptelenedés, a szökések fő okaként.30 

Nagy vihart kavart vármegyénkben is az országos adó tizenhatodának a 
klérusra, mágnásokra és nemesekre hárítása 1699-ben. 

A vármegye el is kezdte jövedelmük alapos kivizsgálását. A fizetendő 3971 
forint 34 krajcár 3 dénár végül is a megyei adónak nem tizenhatod, hanem 
tizenötöd része volt.31 Megjegyzendő, hogy a jegyzőkönyvekben szereplő 
számoszlopok összeadásai, osztásai sokszor a miénktől eltérő aritmetika 
"szabályszerűségeit" mutatják. Hogy tévedésről vagy szándékos elírásról van-e 
szó, nem mindig eldönthető. 

A vármegye az 1699 februári tolnai gyűlésen kérte, hogy a klérus, a bárók 
és mágnások, a birtokos nemesek és a curialisták vagy tisztjeik nyújtsák be összes 
jövedelmük kimutatását Daróczy István akkori helyettes alispánnak, a tizenhatod 
pontos reparticiójának elkészítése végett.32 A felsorolás a vármegye hagyományos 
rendjeinek nevét és rangsorát őrizte meg. 
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Érdekes adat, s túlzása ellenére a megye siralmas helyzetére utal, hogy 
nemcsak az adózó nép elnyomorodására hivatkozott a vármegye a budai 
albizottsághoz írott levelében, hanem arra is, hogy a klérusra, a mágnásokra és 
nemesekre kirótt adó elviszi egész jövedelmüket, sőt egész vagyonuk sem ér 
annyit, amennyit a repartició szerint fizetniük kellene.33 

Ennek ellenére megszületett a szabályrendelet az uradalmak felméréséről, 
amelyben az adóösszegek behajtását a birtokosok vagy tiszttartóik feladatává 
teszik abból a megfontolásból, hogy a vármegyei tisztviselőket senki se 
hibáztathassa.34 

Hogy az uradalmak birtokosainak fenntartásaik voltak a vármegyei 
apparátus tevékenységét illetően, azt jól tükrözi Mercz Ferenc megyegyűlésen 
történt felszólalása, amelyben kifejtette Styrum-Lymburg gróf megbízottjának, 
Petrasch Miksának nevében, hogy a simontornyai uradalomra vonatkozó 
összeírást és adókivetést csak valamelyik kamarai tisztségviselő jelenlétében 
hajlandó elfogadni.35 

Maga a nádor, Esterházy Pál herceg is levélben kérte, hogy Tolna megyei 
birtokait a vármegye ne terhelje túl, mert különben tiltakozni fog. A vármegye 
megígérte, hogy igazságos részarányt szabnak ki rá.36 

Az uradalmak gazdasági erejéről egy apró, megmaradt adat kapcsán 
vonhatunk le következtetést. A kanizsai vár központilag elrendelt bontási 
munkálataihoz Tolna vármegyének is hozzá kellett járulnia. Összesen 40 
bontómunkás kiállítását kellett vállalni, s a vármegye döntése alapján 21 jobbágyra 
jutott egy Kanizsára küldendő ember.37 így a megyei uradalmakból küldött 
emberek számából lehetőségünk adódik, hogy az ott dolgozó jobbágyok számát 
is meghatározzuk. Eszerint Esterházy herceg uradalma 168, Styrum-Lymburg 
gróf uradalma 84, Sinzendorff gróf és Viczay báró uradalma 42 jobbágyot 
foglalkoztatott. Ezeken kívül a kincstári kezelésben lévő paksi birtok emelkedett 
ki 105 jobbággyal, de a 84 jobbágyot alkalmazó szekszárdi és bátaszéki apátsági 
birtokok sem sokkal maradtak el mögötte.38 Még egy uradalomról van tudomásunk 
ebből az időből; gróf Batthyány Ádám országbíró uradalmát említi az 1702 július 
29-i jegyzőkönyv a fentiek között.39 

Az arisztokrata és főpapi uradalmak nagyságrendjéből következtetve, a 
közép- és kisbirtokosok anyagi helyzete egyáltalán nem lehetett biztató. 
Ennek ellenére szerencsésnek mondhatták magukat, akik birtokon belül voltak, 
hiszen a fegyverváltság összege és aNeoacquistica Commissio által megkövetelt 
igazoló dokumentumok nem mindenkinek álltak rendelkezésére. 

A király ugyan előzékenyen közzétette a kincstári kezelésben levő birtokok 
listáját, s felhívta a klérus, a mágnások és a nemesek figyelmét, hogy akinek 
joga vagy igénye van ezekre, jelentse be 4 héten belül a bécsi bizottságnál vagy 
a miniszteri deputációnál, mielőtt újraadományozásukra kerülne a sor.40 
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A kamarai biztosok nagyon pontosan ismerték körzetüket, és az azokban 
található birtokok határait. így a vármegye is hozzájuk fordult a birtokok 
felmérésekor, miközben maguk a birtokosok a pozsonyi oktavális törvényszéken 
mutatták be birtokaik nagyságát és minőségét, s így nem voltak elérhetőek.41 

A fegyverváltság összegének előteremtése egyáltalán nem ment gond 
nélkül. Több birtokos kérte a vármegyét, hogy hajtsa be a különféle adósságokat, 
hogy így ők is fizetőképesek lehessenek. A vármegye úgy döntött, hogy senkit 
nem tud kisegíteni, de ha más helyett valaki letenné a fegyverváltság összegét, 
az kezében tarthatja a kölcsönre szoruló birtokát zálogként, a pénz visszatérítéséig. 
Fiáth János Győr megyei alispán, aki Tolna megyében is birtokos volt, jómódú 
lehetett, mert az ő neve merült fel e tekintetben.42 

A kincstár kezelésében levő birtokok közül a paksi uradalom esetében tudjuk 
kimutatni egyértelműen, hogy az egykori birtokosok örökösei hozzájutottak jogos 
tulajdonukhoz. A Paksy-família leányági utóda, Daróczy István szerezte vissza 
az uradalmat 1702-ben, 27 egyéb tolnai birtokkal együtt, a ius armorum elengedése 
mellett, igaz, 32 ezer forint lefizetése ellenében.43 Ehhez persze hozzá kell tennünk, 
hogy Daróczy paksi főkapitány és postamester volt, tehát császári tisztségviselő, 
akit 1699-ben a vármegyei közgyűlés alispánná is megválasztott.44 Funkcióját 
1703-ig megszakítás nélkül viselte. 

E rövid áttekintés a Tolna megyei nemesség társadalmi rétegződéséről és 
anyagi lehetőségeiről - a 17-18. század fordulóját jellemző általános közállapotok, 
a politikai helyzet és az adórendszer tükrében ,- az első ránk maradt megyei 
közgyűlési jegyzőköny-kötet értékes adataira épül. 

Remélhetőleg további levéltári források bevonásával számos új információ 
pontosíthatja és színesítheti ezen átmeneti korszakról eddig alkotott képünket. 
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Márfi Attila 

A pécsi színjátszás nemesi mecénásai 

A 19. század első fele Magyarország újkori történetének az a fontos 
korszaka, amikor fokozottan megindul a polgárosodás és a nemzeti mozgalom. 
Ez együtt járt az anyanyelv kultuszával is, mely biztos alapokat nyújtott a nemzeti 
színjátszás megteremtéséhez. A társadalmi fejlődés, a nemzeti öntudat kialakulása, 
a magyar nyelv ápolása lehetőséget adott a magyar nyelvű színjátszás 
fejlődéséhez, mintegy ellenpólusaként a már működő német színikultúrának. A 
zsenge magyar színjátszás ezért a kezdetektől fogva a nemzeti reform, a nemzeti 
öntudat és a magyar nyelv fejlesztése szolgálatában állott.1 

A városi színészet mecénásai 

A Habsburg Birodalom népeinek színjátszásában 1776 után következett 
be az a döntő fordulat, amely a birodalomalkotó nemzetiségek nemzeti 
színjátszásának kialakulásához vezetett. Ekkor alapította meg II. József Bécsben 
a Hof-und Nationaltheatert (Burgtheater).2 Az uralkodó ezzel a lépésével 
megteremtette az első önálló osztrák nemzeti színésztársulatot. Hatásaként 
nemsokára a birodalom népeinek színjátszása a bécsi színházi körök befolyása 
alá került, ugyanakkor az osztrák nemzeti színészet fejlődése a többi nemzet 
színjátszásának kialakulásához is példát nyújtott.3 Nem sokkal ezt követően a 
magyar színikultúra felkarolására 1779-ben Pozsonyban jelent meg egy Frendel 
István nevű "hungarus" tollából egy röpirat, igaz német nyelven, "Egy magyar 
játékszín tervezete" címmel.4 Következő lépésként pedig 1790 októberében a 
budai német színházban Kelemen László társulata tolmácsolásában először 
hangzott el hazai földön magyar nyelven színielőadás. Bár ez a próbálkozás 
kudarcba fulladt, Kolozsvárott 1792-ben sikerült megszervezni az első magyar 
színésztársaságot. Pár évtizeddel később Pécsett is lezajlott ez a folyamat. Ahhoz 
azonban, hogy a városban magyar vándorkomédiások is felléphessenek, a német 
színésztársaságok úttörő munkájára, kulturmissziójára volt szükség. S ehhez 
egyelőre ők rendelkeztek a legalkalmasabb művészi kvalitásokkal, s élvezhették 
a németajkú befolyásos polgárság pártfogását is.5 

A színjátszás e korai szakaszában a vándortársulatok nem nélkülözhették 
a rendszeres erkölcsi és anyagi támogatást. A késő feudális kori Magyarországon 
a mecenatúra rendi alapokon rétegződött, s a rendek igyekeztek saját 
értékrendjüket érvényesíteni a színészetben is.6 E korszakban különböző 
indíttatással és hatásfokkal mecénásként lépett fel az egyház, a magyar nemesség, 
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s az 1780-ban szabad királyi rangra emelkedett Pécs város polgársága. Az egyház 
befolyása a pécsi színi életre a 18. század végéig tartott, a hivatásos világi 
színjátszás létrejöttéig. Ekkor a klérus fennhatósága alá tartozó iskolák voltak a 
színiélet központjai. A város vezetése által is pártfogolt világi (polgári) színikultúra 
fokozatos ténykedését sokáig ellenszenvvel fogadták a helyi egyházi körök. 
Azonban intézkedéseikkel, javaslataikkal , olykor ultimátumszerű tiltó 
rendeleteikkel akaratlanul is hozzájárultak a pécsi színészet fejlődéséhez.7 

A város polgársága a német komédiások megjelenésétől kezdve magáénak 
érezte és vallotta a fokozatosan fejlődő színészetet. A 18. század végére már 
vezető szerephez jutó polgárok saját életérzéseiket, s erkölcsi értékrendjüket 
kívánták viszontlátni a vándorkomédiások színpadain, az iskoladrámák, ünnepi 
körmenetek, misztériumjátékok és a passiók didaktikus közlésformái helyett.8 

A színészet közvetítésével olyan értékrendszer befogadását és fejlődését 
kezdeményezték, melyben joggal érezhették magukat aktív közreműködőnek. 
Az ehhez a közösen életre hívott és folyamatosan fejlődő polgári színjátszáshoz 
mindvégig ragaszkodtak, s hajlandók voltak nagyobb anyagi áldozatot is hozni. 
Az első évtizedekben csak német társulatokat fogadott a város, mivel a polgárság 
számottevő része németajkú volt, s a magyar vándortársulatok csak a 
századfordulót követő évtizedekben tértek rá az akkor kialakuló vándorszínész 
útvonalakra. 

A színházi mecenatúra kérdése azonban hamarosan a helyi hatalmi és 
politikai küzdelmek kereszttüzébe került.9 A német színjátszást fokozottan pártoló 
városvezetés óhatatlanul is konfrontálódott a magyar nemzeti kultúrát 
meggyökezeztetni kívánó városi nemesekkel és a vármegye vezetésével. Ezt az 
alapkonfliktust szinte folyamatosan erősítette a város és a vármegye elöljáróinak 
tradicionális hatalmi versengése. De a színészetért folyó küzdelemben sokszor 
egyéni és anyagi érdekek is megütköztek. Más kérdés, hogy ennek rendszerint 
az anyagi gondokkal küzdő színész truppok látták a kárát, bármelyik nemzethez 
is tartoztak. De nem járt jól a pécsi nagyérdemű sem, mivel a megélhetésükért 
küzdő színtársulatok igen hullámzó művészi produktumait volt kénytelen 
elfogadni.10 

A Pécsett élő nemesek száma, valamint társadalmi befolyásuk a reformkor 
hajnalán kevésbé jelentős a városi tanácsban. Ezért színházpártoló 
tevékenységüket Baranya vármegye közgyűlésein érvényesítették. Bár már a 18. 
század végén napirendre került a magyar nemzeti színjátszás ügye a 
megyegyűléseken, komolyabb eredményeket azonban csak a századfordulót 
követő évtizedekben értek el. A Kolozsvárott 1792-től működő magyar 
színésztársaság indította el országosan is a magyar nemzeti színjátszás 
megteremtésének mozgalmát. E törekvések élére a csekély számú értelmiség 
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mellett a nemesség politikai-társadalmi érdekeinek érvényesülési teret adó 
vármegyei közgyűlések álltak. Igaz az első évtizedek ilyen irányú 
kezdeményezéseit tekintve csak meddő kísérletekről adhatunk számot. A nemzeti 
színészet felkarolása ügyében Baranyában Kajdatsy Antal alispán tette meg az 
első felszólalásokat a megyegyűlésen 1793 áprilisában, Szily József Pestről 
keltezett buzdító levele nyomán.11A következő évben Kajdatsy három alkalommal 
is kezdeményezte a megyegyűléseken Szatmár vármagye 1793. november 27-én 
datált felhívásának megvitatását. Ebben a magyar színjátszás felkarolását kérték 
a rendektől adományok gyűjtésével, mely egyben a magyar nyelv művelésének 
ügyét is szolgálná.12 Ekkor még nem született érdemi döntés, viszont a német 
vándortársulatok pécsi vendégfellépései ezekben az években váltak rendszeressé. 

A századfordulót követő első évtizedben összesen 12 alkalommal léptek 
fel a Bécs-Pozsony-Győr-Zágráb útvonalon haladva az osztrák színész truppok.13 

A magyar színészet Kolozsvár után Pesten a Rondellában kapott otthont, majd 
az 1814-ben történt lebontása után Egerben, Miskolcon próbált szerencsét a 
társulat egy része. Kelemen László a fáradhatatlan színidirektor pedig Losoncon, 
Szegeden és Nagyváradon próbálta meg népszerűsíteni a színészetet, de a 
társadalmi bázis hiánya miatt sorozatosan kudarcot vallott. Több régióban is 
párhuzamosan zajlottak a magyar színjátszás állandósítására tett kísérletek, mikor 
1815 táján a Dunántúlra is áttevődött a nemzeti mozgalom.14 Az első ilyen kísérlet 
Baranya vármegye 1815 július 10-i közgyűlésén történt, mikor a M.Kir. 
Helytartótanácshoz intézett felterjesztésben a magyar színészetnek akartak állandó 
otthont biztosítani Pécsett: "Láttuk és bámulásig tapasztaltuk, hogy minden 
nemzeteknél a Játék szín alkotásának tulajdonéttatik a tulajdon nyelvnek 
virágzása, s kipallérozása. Tulajdona az minden nagy lélekkel bíró nemzetnek, 
hogy dicsőséges létét, nyelvének virágzásával szorosan összekapcsolván mind 
kettőt örökösíteni iparkodjon ... 
Ezen magyar Theatrumnak a Fölséges czélhoz és a Nemzet méltóságához leendő 
felállítására adakozni méltóztassanak.'"5 

A Kajdatsy Antal által kezdeményezett állandósítási kísérletet Dömötör 
Pál Bács vármegyei táblabíró is támogatta. Elképzeléseik szerint Bács-Baranya 
és Tolna vármegye közös régiót alkotva hozna létre egy színikerületet, Pécs 
központtal. A magyar teátrumot a város Fő utcájában álló volt Pálos rendi kolostor 
templomában alakították volna ki. A Baján és Kecskeméten állomásozó Kilényi 
Dávid által vezetett 16 fős színjátszó társulat sorra járta volna a három vármegye 
alkotta színikerületet.'6 Időközben Kajdatsy meghalt, s ezzel a pécsi magyar 
színészet ügyének legfőbb mentora távozott el. Bár Dömötör Pál továbbra is 
fáradhatatlanul dolgozott a nemes ügyért, de immár a város tanácsához fordulva, 
hogy fogadják be Kilényi vándorkomédiásait. Egyelőre a szenátus levette a 
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napirendről a magyar teátrum kérdését. Helyette a városatyák a Pálos Kolostor 
oltárdíszek nélkül álló, s gazdátlan templomát Joseph Lippe osztrák direktornak 
adták bérbe. Lippe fel is építette a színpadot, de az 1817 január közepére 
meghirdetett színházavatás - Király József megyéspüspök tiltakozása miatt -
elmaradt.17 A város vezetése nem nyugodott bele a kiátkozást is kilátásba helyező 
püspöki tanács döntésébe, a M.Kir. Helytartótanácshoz fordult segítségért. A 
több hónapig húzódó, feszültségekkel teli, s skandalum számba menő színházvitát 
végül is József nádor leirata zárta le, melyben a klérus álláspontját fogadta el.18 

Ez a döntés azt jelentette, hogy a városban sem a német, sem pedig a magyar 
színjátszók számára nem sikerült önálló székhelyet teremteni. S mivel meghiúsult 
a Dunántúl déli területein a színikerület megszervezése, az 1808-tól fokozatosan 
előtérbe kerülő Fejér vármegyei színházpártolás országos jelentőségű eredményeket 
hozott. Az 1818-ban megalakult székesfehérvári Nemzeti Színjátszó Társaság közel 
egy évtizedig tartó működése alatt - a nemzeti színjátszás népszerűsítésében - a 
dunántúli vármegyéken kívül az ország más területein is jelentős kultúrmissziót 
folytatott.19 így Pécs színiéletében is meghatározóvá vált a Székesfehérvárról kirajzó 
magyar vándortársulatok sorozatos vendégjátéka. 

Az első magyar színésztársaságok 

1818 májusában érkezett a Mecsekalj ára az első magyar színésztrupp a 
baranyai rendek meghívására, hogy az ekkor zajló vármegyei közgyűlés 
résztvevőit szórakoztassák. Balog István társulata Székesfehérvárról érkezett, 
mint később kiderült, újabb kudarcai színhelyére. Ugyanis népes társúlata számára 
a vármegye vezetése, ígérete ellenére, a fellépési- és szálláshelyeket nem tudta 
hosszabb időre biztosítani, mert a nyári színiidényt Ferdinánd Kübler számára a 
város már tavasszal engedélyezte. Ezért Balog társulata csak egy hétig játszott 
rendszeresen esténként a nemes közgyűlésnek. A többi itt eltöltött hiábavaló időt 
a megígért, de nem folyósított adományok behajtására pazarolta. Rövid két 
hónapos ittléte alatt megmaradt tartalékait is felélte á Magyar Játszó Társaság.20 

A színitársulat zöme elhagyta a várost, hogy a környék nagyobb településein 
próbáljon szerencsét. Az igazgatót ért kudarcon a vármegye elöljárói is okulva, a 
következő évadra jelentkező Kilényi Dávid színiigazgató szerződését a szenátussal 
és Joseph Klugerrel, a német trupp direktorával is egyeztette. Kilényi a 
polgármesterhez címzett engedélykérelmében az előző társulatot ért fiaskót is 
felemlítette:"... bár a vállakózás nem úgy ütött ki, mint kellett volna, de a Pállya 
akkor is szép volt, bár ha a kedvetlen történet más útra indította légyen is."21 

Kilényi 1819 tavaszára nyerte el a játékjogot, s ennek sikere után a téli idényben 
is felléphetett a pécsi nagyérdemű előtt egy német társulattal közösen. A téli 
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évad első két hónapjában a magyarok járszottak, de pár hónap elmúltával, 1820 
tavaszán ismét szerződtették a székesfehérvári színészeket. A körültekintőbb 
szervezésnek, a két törvényhatóság bizonyos kompromisszumkészségének 
köszönhetően a magyarok vendékjátékának sikere sem maradt el. A magyar 
vándorszínészeket ettől kezdve a németekkel egyenrangúként kezelte a város 
szenátusa is, de csak egy évtized elteltével játszhatott a két nemzet színészgárdája 
azonos feltételek mellett, azonos műsoridőt. Az egymást váltó magyar teátristák 
közül a legnagyobb elismerést Kilényi Dávid vívta ki, aki a Nemzeti Játszótársaság 
igazgatójaként 1819 és 1845 között hat ízben is megfordult Pécsett. A direktor 
számára is kellemes élményt nyújtottak a baranyai vendégjátékok, s igyekezett 
népszerűsíteni a pécsi színpadok jó hírét. Még azt is sikerült elérnie, hogy alig 
három évvel az elszenvedett sikertelenség után Balog István újból kimozduljon 
Székesfehérvárról, és elfogadja Dömötör Pál unszolására a baranyai nemesek 
invitálását.22 

A teljes idényt elnyert társulatban a korszak legendás színészegyéniségei 
is szerepeltek. Talán ekkor volt a legszínvonalasabb a székesfehérvári társulat. 
Tagjai között ott volt a pályája elején álló Déryné Széppataki Róza, a már ismert 
komikák közül Kántorné Engelhardt Anna, Komlóssyné Czégényi Erzsébet, a 
színész-műfordító Murányi Zsigmond és Vásárhelyi Károly, aki a pozsonyi 
országgyűlés társulatában is szerepelt.23 Az úgynevezett "Elefántos Házban" nap 
mint nap színre lépő társulat vendégjátéka osztatlan sikert aratott. Maga Déryné 
is meleg szavakkal emlékezett meg naplójában a pécsi műértő közönségről. 
Különösen a pécsi polgárok zene iránti rajongása bűvölte el.24 A híres színésznő 
és néhány társa többször élvezte Répási Lipót pécsi járási szolgabíró 
vendégszeretetét. Répási gondoskodott a társulat elhelyezéséről és a hononárium 
előteremtéséről is. A város nemesei és polgárai körében gyűjtést kezdeményezett 
a magyar színészet felkarolására. S mivel a pénzalapba csak kevés összeg folyt 
be, eladta a tulajdonában álló un. Báránykertet, s a fundus vételárából finanszírozta 
a Balog társulatának ittartózkodását.25 Ettől kezdve vált rendszeressé, hogy a 
város és a vármegye tehetősebb nemesei saját erőforrásaikból teremtették elő a 
magyar társulatok támogatásához szükséges összegeket. Mivel az adományok a 
kezdeti lelkesedés után elapadtak, ezért évekig nem tudtak rendszeresen magyar 
színészeket szerződtetni, Baranya vármegye elöljárói külön pénzalapot szavaztak 
meg a vendégjátékok pártolására. De ezt a támogatást sem tudta a vármegye 
folyamatosan biztosítani, ezért nem nélkülözhették a megye és a város 
nemeseinek, sőt nemzeti érzületű polgárainak támogatását, áldozatvállalását. 

Ebben a már említett Kajdatsy Antalon és Répási Lipóton kívül nagy 
érdemeket szorzott Madarász József, a baranyavári járás főszolgabírója, Majthényi 
József mocsoládi földbirtokos, Perczel István, a siklósi járás főszolgabírója, és 
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rokona, Perczel Sándor pécsi nemes.26 A magyar színjátszás rendszeres, szervezett 
anyagi és erkölcsi pártfogását, mecenatrúráját csak a reformkor második felében 
sikerült megteremteni a vármegye közgyűlése, és alkalmanként Pécs szabad 
királyi város tanácsának támogatásával. Sokat lendített a nemzeti színészet 
helyzetén az 1838-ban megalakult pécsi Nemzeti Casino, mely működése első 
szakaszában óriási erőforrásokat teremtett meg a Lendvai Márton nevével 
fémjelzett állandó társulat működtetéséhez.27 

A magyar színészek megjelenése új korszak kezdetét jelentette a városi 
színjátszás történetében. Az addig egyeduralkodó német teátristák számára 
kihívást, új erőpróbát jelentett a magyar mutatványosok színre lépése. A fejlődő 
magyar színészetnek így szükségszerűen már egy létező színházi struktúrában 
kellett helyt találnia. Ezek a változások azonban a hazai német színjátszásra is 
hatással voltak. A magyar színészek a német színikultúra nyomdokain haladva 
jutottak mind magasabb művészi színvonalra. A reformkor utolsó szakaszában 
pedig a magyar színművészet Pécsett is meggyökeresedett, a város kulturális 
életének nélkülözhetetlen részesévé vált. 
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Szabó László 

Lokalitás és térbeliség a paraszti és nemesi kultúrában 

1. A néprajznak a kultúra térbeli megoszlása, illetve a kultúra földrajzi 
régióhoz, tájakhoz kötöttsége kezdettől fogva egyik alapvető kérdése. Persze a 
közvetlen tájhoz kötöttségtől a tájak közötti kapcsolatokig, a térbeliség értelmezéséig 
igen nagy utat járt be a néprajz, s egyre finomította szempontjait. Összekapcsolódott 
ez a szemléleti alakulás azzal, hogy a kultúra vagy a kultúra hordozói mozognak 
vagy hatnak; azaz a társadalom, a közösség miként áll kapcsolatban a térbeliséggel, 
hogyan terjed és kik terjesztik a kultúrát. Tehát a térbeliség társadalmi kérdéssé is 
vált. De felmerült egy harmadik meghatározó szempont is, s ez a történetiség. 
Fontossá vált, hogy tudjuk: a kultúra mai térbeli megoszlása korábban is megvolt-
e? Illetve mi az előzménye, s mik az okai a kultúra mai térbeli megoszlásának? 

Ez utóbbi kérdés egyben rávilágít egy sajátos néprajzi szemléletmódra és 
módszerre is, amely különbözik, s mégis egyezik a történészek szemléletével és 
módszerével. S ez az, hogy a néprajz a jelen vagy közelmúlt képének történeti 
előzményeit kutatja, azaz egy végeredményből, állapotból indul ki, s erre vár 
történeti magyarázatot. Az eseményeket úgymond visszafelé pörgeti, a feltekert 
orsóról gombolyítja a szálakat, a kész hímzést vagy kötést fejti szét, hogy 
megfigyelje, mi a technika, honnan erednek és milyen módon fonódnak össze a 
mai mintáját kialakító szálak. 

2. Ezt az utóbbi megjegyzést azért kell itt hangsúlyoznom, mert ez a 
nemességgel foglalkozó tanácskozás időhatárok közé szorított (1686-1815). 
Márpedig a magyar népi kultúra térbeli tagolódásáról jóval későbbi időből 
rendelkezünk rendszerezett, átfogó képpel. Több kisebb-nagyobb áttekintés után 
(BátkyZs., 1905. Viski K. 1939. GundaB. 1943. Filep A.-KósaL. 1978. aMagyar 
Néprajzi Atlasz kötetei) Kósa László összegezte az idevonatkozó magyar 
kutatásokat, s foglalt amellett állást, hogy a néprajztudomány használta táji 
tagolódás a magyar népi kultúrát nagyjából 1880-1920 között jellemezte. Azaz 
egy, a már polgári korszakban kiformálódott, de az első világháború által még 
nem megzavart állapotot rögzít. Ha matyókról, székelyekről, palócokról, 
őrségiekről, kiskunokról beszélünk, s ezen csoportok jellemző jegyeit soroljuk 
fel, akkor e korszak rájuk jellemző vonásait, kulturális jegyeit sorakoztatjuk fel. 
Korábbról ilyen átfogó leírást a néprajz aligha tud adni, bár vannak egyes 
csoportok, amelyeknek a története, kultúrájának korábbi állapota jól ismert (pl. 
jászok, kunok, hajdúk, palócok) Az is bizonyos, hogy a két világháború közötti 
időszakban már felbomlik a Kósa László által rögzített kép: a háborúk utáni 
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népvándorlás, az utódállamok tudatos, magyarságot sújtó telepítéspolitikája, a 
szocialista korszak nagy népmozgásai (menekülés faluról, a városok külső 
övezetének felduzzadt lakossága, tanyarombolások) átalakították a képet, s 
átalakult maga a kultúra is, amely a szövetkezetesítéssel szinte megszüntette a 
lokális kultúrákat, legalábbis jelentőségüket nagymértékben csökkentette. Ma 
nem írhatjuk le a jászokat megközelítőleg sem azokkal a jegyekkel, mint 
korábban, hiszen az előző korszakban egyik legjellemzőbb települést-gazdálkodást 
meghatározó tanyarendszerük már nem létezik. De ki memé ma Debrecenre 
alkalmazni a protestáns jelzőt minden további nélkül? Vagy azonosítani a 
népművészet mai termékeiből élő Kalotaszeget a régi Kalotaszeggel? S 
sorolhatnók. 

Az azonban tény, hogy a néprajz az említett korszak képét eléggé feltárta; 
igazolta, hogy a jobbágyfelszabadítás után, a forrásban lévő polgári Magyarországon 
1880-1920 között létezett a népi (paraszti) kultúrának egy jól kivehető térbeli 
szerkezete, amit a néprajz a néprajzi-, etnikai-, etnokulturális-, kis- és nagytáji 
terminusokkal igyekezett pontosítani, s megkísérelte jellemző jegyeit megállapítani. 
Előadásom kiindulási alapja ez az állapot, ez a korszak, s ennek igyekszem bizonyos 
előzményeit megragadni immár a nemesi és paraszti kultúra jegyében. 

3. Forrásaimról, az előadás hátteréről annyit, hogy több mint három évtizede 
foglalkozom az Alföld néprajzával, kultúrájával, társadalmával, illetve a palóc, 
utóbb a Gömör-kutatás révén a Felvidékével. E munkásságra hivatkozom elsősorban, 
amikor kérdéseimet és bizonytalan válaszaimat előadásomban megfogalmazom. A 
paraszti és nemesi kultúra lokalitásának kérdéséről legrészletesebben a palóc-
monográfiában írtam (Szabó L. 1989.). 

4. A paraszti kultúra bár állandó mozgásban van, a századfordulón a 
dinamikusan alakuló polgári kultúrához képest statikusnak tűnik a kortársak 
szemében. Különösen fontos, hogy kétségtelenül megvan egy adott térhez 
kötöttsége, a tájjal való harmóniája még akkor is, ha ez a vízszabályozásoknak, 
erdőirtásoknak, bányanyitásoknak, gyárépítéseknek, a közlekedés dinamikus 
fejlődésének a kora is. Ezek épp a lokalitás ellenében dolgoznak. Jellemző, hogy 
a századelőn éppenséggel a MÁV hatalmas albumot ad ki, amelyben a vasúttal 
megközelíthető vidékek színes rajzát, mint örök parasztit mutatja be 
(Magyarország, 1909.). Az ország bizonyos részeiről kivándorlók áramlata indul 
ugyan, vádnormunkások (kubikusok, aratók, summások) kelnek útra és kötnek 
össze tájakat, vagy pillantanak ki a világba falujukból. Am még az Amerikába 
kivándorlónak is az a célja, hogy onnan egy kis pénzzel visszatérve, saját falujában 
telepedjék le, s illeszkedjék vissza régi közösségébe magasabb anyagi szinten. 

A vándormunkásoknak kialakult útvonaluk és állandó helyeik vannak, a 
vándorlás pontosan igazodik a tájak közötti vegetáció érési idejéhez, beleilleszkedik 
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egy-két helyen folytatott élet jól összehangolt rendjébe, s ez adja a stabilitást. A 
paraszti kultúra legjellemzőbb vonása ebben a korszakban a tájhoz kötöttség, az 
állandóság és az időtlenség látszata. A mozgás azért nem érezhető közvetlenül, 
mert a gyalogos vagy ökörszekérrel haladó is egyhelyben állónak tűnik a vonatról. 
A parasztság 1848 utáni nagy átalakulása mozgásnak is alig vélhető más, 
dinamikusabb rétegek szemében. 

5. A parasztság kultúráját s társadalmát nem ez a viszonylagosmozdulatlanság 
jellemezte korábban. Igaz kényszerűségből, hiszen a török idők futásai, a 
létbizonytalanság, majd a XVIII. században a telepedések, telepítések (volt 
hódoltsági területek újranépesedése), a vallási türelmetlenség miatti futások 
szakítják meg olykor közösségek létét, szórnak szét falvakat. Az utóbbiaknál 
utalok az egri püspökség tiszai birtokain az 1750-70-es években végbement 
kényszerű lakosságcserékre (reformátusok elűzése), a bácskai kamarai birtokok 
betelepítésére, illetve a Duna-Tisza-közi XVIII-XIX.századi népmozgalmakra. 

Azért csak ezekre, mert e vizsgálatoknak magam is részese voltam (Bagi 
G. - Kaposvári Gy. 1989., Juhász A. 1990., Szabó L. 1991.). 

A szatmári béke után azonban mégis nagyot változott a helyzet, s ez 
kedvezett a paraszti közösségeknek, hiszen a paraszti kultúrának lényege is a 
tájhoz kötöttség és a stabilitás. 

Földművelő kultúra enélkül aligha alakulhat ki. A közösségek nagyobb 
része - erre bizonyság Mária Terézia urbáriuma - a XVIII. század közepe tájára 
stabilizálódik, lakossága állandósul, s egyre inkább a térhez kötöttség jellemzi. 
Kialakulnak egy-egy tájon belül azonos értékrendű falvak, amelyek elfogadva 
egymás értékrendjét összeázasodnak, a táji kultúra egy-egy alcsoportját adják. 
Kialakulnak és stabilizálódnak a nagytáji kapcsolatok is. 
A felvidéki vándormunkások alföldi megjelenése, a tiszántúli és dunántúli 
nagybirtokok (pl. Mezőföld) munkásainak állandósult kapcsolata, a rutén és román 
aratók alföldi kapcsolata (Andrásfalvy B., 1980. Viga Gy., 1990.) Mindez úgy, 
hogy ki-ki saját közösségébe illeszkedve, saját jellegzetes helyhez kötött kultúráját 
őrzi és mélyíti el. Azaz megindul a paraszti kultúra újrarendeződése, szilárd térbeli 
tagoltságának körvonalazódása minden meglévő, ez ellen ható tendencia ellenére 
is (pl. telepítések, vallási türelmetlenség miatti kényszerű népmozgások). 

A helyhezkötöttség ugyanakkor szét is tördeli a kultúrát. Apró, bár jól 
működő kistáji, kistérségi közösségeket hoz létre, amelyek ugyan kiegészítik 
egymást, sőt létrejönnek a nagytáji kapcsolatok is, ám mégis a mozaikszerűség a 
jellemző vonása. 

Hogyan lesz ebből - hogyan termetődik meg ezen az alapon - az a kultúra, 
amit a néprajz mégis magyar népi kultúrának vagy nemzeti kultúrának tekint? 
Mi fogja egységbe - ha egységbe fogja - ezt a sok mozaikkövet, s mi ad a 
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mindinkább helyhez kötődő lokális kultúrának egységes vagy egységesnek hitt 
jelleget? 
Persze tudva és vallva azt, hogy a népi kultúra, nemzeti kultúra - csakúgy, mint 
egy népdal - variánsokban, így táji változatokban él. 

6. A kötőanyag, az egységbe foglaló erő a nemesség, s a nemesség kultúrája, 
amely jellegében különbözik a parasztitól. A nemességre, a nemesi kultúrára 
ugyanis nem a lokalitás a jellemző. A középkorban a nemessé lett családok birtokot 
is kaptak, s ez szétszórtan hálózta be az ország egész területét. 
A kisebb nemesek nagyobb birtokosok udvara köré szerveződve, illetve egymássál 
kapcsolatot tartva alkották a nemesi rendet. A nemesi (nemzetségi) öröklés rendje 
a nemes és nemtelen házasságát nem tette kívánatossá. S a szétszórtan 
elhelyezkedő nemesi családok így egymással tartottak kapcsolatot, egymással 
házasodtak, olykor nagy térségeket is átfogva, s nem közvetlen környezetükből. 
Ezért alakulhattak ki különböző területen megsokasodott, mégis más-más ágazatot 
alkotó nemesi családok. 

Eötvös Károly 1898-ban a Szabad Lyceumban tartott előadást egy érdekes 
témáról, az atyafilátogatásxóX. Kutatásaira és saját családi tapasztalatára hivatkozva 
elmondja, hogy a nemességnél szokás volt a távoli megyékben élő, foként idős és 
beteg rokonokat meglátogatni. "Az én családom - írja - például kisbirtokos nemes 
volt, közeli rokonságom kiterjedt Veszprém, Tolna, Somogy, Komárom, Fehér, 
Pest-Pilis-Solt vármegyékre és a Kis-Kunságra. Az én boldogult apám á nagy sátoros 
ünnepeket, a kereszténység nagy ünnepeit, a karácsonyt, a pünkösdöt, a húsvétot 
rendszerint arra használta, hogy családja egy részét kocsira rakta és a távol lakó 
rokonokat látogatta meg, vagy azok látogattak el hozzá a második, harmadik 
vármegyéből. Közbeszéd volt a régi nemességnél, hogy a betegeket és rokonokat 
látogatni kell.". Eötvös Károly szerint ez az ősiséggel függött össze. Igazolni kellett, 
hogy ő a nemesi család egy-egy ágához tartozik, tehát jogosult örökségre is. Ám 
ezt bizonyítani kellett, holott egy kutyabőr volt, egy levelesláda valamelyik 
családtagnál. Ez a családtag azonban tartozott "a levelekről hivatalos másolatokát 
adni, mert aki eltitkolta, a vértagadás bűnébe esett... De Verbőczy szerint hatvan 
éven túl nem terjedő időn tanúvallomásokat is lehetett tekintetbe venni, hogy valaki 
bebizonyította a nemzettség valamely ágához való tartozását. Erre valók voltak az 
atyafilátogatások". Ekkor a nagy ünnepeken összejött a rokonság, soha nem látott 
emberek "vidám beszélgetésekben töltötték idejüket..." Együtt jelentek meg a 
templomban, s ezután - írja - "Könnyű volt tanukat szerezni, mert voltak akik 
emlékeztek rá, hogy ötven esztendő előtt például a Boda-család meglátogatta, 
mint vérrokont a Kenessey családot, tehát atyafiak, mert együtt voltak 
templomban." El lehet gondolni, még ha ritkák is ezek a látogatások, miként 
kötnek össze tájakat, szokásokat, családi emlékeket az efféle együttlétek, az ételek, 
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italok, a viselet, a dalok, szövegek milyen cseréjével járnak együtt, s mennyire 
összekapcsolnak távoli területeket, csinálnak divatot egy-egy újonnan megismert 
kulturális megnyilatkozásnak (Eötvös K. 1898.) 

Külön most ezzel részleteiben nem foglalkozom, mert korábban sem 
vizsgáltam ezt a kérdést, de fontos megjegyeznem, hogy a hódoltsági területről, 
azaz nagyjából az alföldi részekről és Kelet- és Közép-Dunántúlról a nemesség a 
török megjelenésekor a Királyi Magyarországra és Erdélybe kötözött, magával 
vivén azt a kultúrát, amit kialakított. Majd beilleszkedve a peremvidékek 
kultúrájának rendjébe, ezt vitte vissza a török utáni időkben ugyanerre a területre. 
Tehát a kényszerű népmozgás egyben kulturális kapcsolatot, sőt némileg kulturális 
kiegyenlítődést is okozott. 

A magyar művelődéstörténet szempontjából ennek hatalmas jelentősége 
van. Mégis inkább a nyugalmasabb és szervesebb - mert ellenőrizhetőbb és 
forrásokban is gazdagabb következő korszakra fordítom most a figyelmet. 

A palócok társadalmáról szóló tanulmányomban - Orosz Ernő munkájából 
kiindulva - bemutatom, hogy 274 Heves megyei nemes családból 109 köthető 
származás (vagy kihirdetés) szerint a vármegyéhez. A többi már más területről 
telepedett át. 

Gömör-Kishont megyében az arány 191:93. S hasonló képet rajzolhatunk 
más területekről is. Ez szempontunkból azt jelenti, hogy más megyékben is vannak 
ágazatai e családoknak, s természetesen a Heves megyéből származó törzsökös 
nemeseknek is. Szándékosan - mert ez követhetőbb - XVII-XVIII. századi 
familíákat mutatok be. 

1690-ben kapta nemességét a Tar községben élő Sádnor família. A XVIII. 
században több ágra szakadt, s elágaztak Pest és Nógrád megyében. Egy századdal 
a nemesítés után csak Heves- és Külső Szolnok vármegyében hét helyen mutatható 
ki a Sándor család egyik ága, míg a másik ág ugyanennyin Pest, Nógrád és Külső-
Szolnok megyékben lelhető fel. Az 1639-ben nemesített Tárcsán élő Majzik 
famíliát 25 helyen lelhetjük fel a XVIII. század végén, mint kisebb birtokosokat 
Heves-és Külső-Szolnok vármegyékben (Szabó L. 1989.) 

Ezek a famíliák tudnak egymásról, látogatják egymást, örökölnek egymástól, 
s mi több, házasodnak új környezetbe kerülve más nemes családokkal, akikkel 
aztán szoros kapcsolatot tartanak fenn, családi ünnepeken, megyegyűléseken, 
bálokon egymást látogatják, részben egy kis térség - hat-nyolc falu - nemesi 
közösségét alkotva, részben áthágva ezt a határt, a családi kapcsolatok és házasság 
révén több megyét, országrészt is átfogva. A rendszeres kapcsolat, a különböző 
családi, rokoni és társadalmi összejövetelek mobilizálják a kulturális elemeket, 
így kerülnek át szokások, dalok, divattárgyak egyik térségből a másikba, s 
egymásba játszó körökként közelítik egymáshoz távoli vidékek kultúráját, lépik 
át a lokális határokat. 
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7. II. József népszámlálása alapján a lakosság mintegy 5 %-át tekinthetjük 
nemesnek országos átlagként. Ám vannak megyék - Vörös Károly szerint a török 
elől menekülő nemesség emlékét őrizve ahol 13-15 %-ot is találunk (pl. Szabolcs, 
Szatmár, Borsod) (Vörös K. 1989.2.). Nagy szám ez, hisz társadalmi súlyukat is 
figyelembe kell vennünk. 

Ez számszerűen nem sok, s épp azokban a megyékben, ahol legmagasabb 
az arányuk. Ugyanis nem mindegy, hogy milyen státusú nemesekkel állunk 
szemben. Ott, ahol a nemesek sokan vannak, kuriális falvakban élnek, 
vizsgálataim szerint nem viselkednek másként, mint a jobbágyi közösségekben 
élők. Hiszen egymás között házasodhatnak, s ha mégis létrejön a nemes és 
nemtelen házassága, akkor agilisként, a közösség által elfogadott normák szerint 
élnek tovább, de nagyjából a parasztélet rendje szerint. 

Márpedig épp ott, ahol egy-egy megyében nagyszámú a nemesség, pontosari 
ezzel kell számolnunk. Ódor Imre írja, hogy a Dél-Dunántúlon a nemesi 
népességnek mintegy harmada élt kuriális helységben, de a Nyugat-Dunántúlon 
és pl. Szatmárban ez az 50 %-ot is meghaladta. Ugyanez a képlet Gömörben, 
Nógrádban, Hevesben is, vizsgálataim szerint (Ódor I. 1995). 

A nemesi közösségek lakói szinte jobbágyként viselkedtek, házassági 
kapcsolataik is hasonlóak voltak a-jobbágy közösségekhez a palóc vidéken. Ott 
azonban, hol egy-két nemes család élt a faluban - mégha nem is magas anyagi 
szinten - másként viselkedett, s igyekezett térségi kapcsolatokat létrehozni, távoli 
falvakban és vidékeken kereste a házasodás lehetőségeit, igyekezett kiépíteni családi 
kapcsolatot, s töltött be a kultúra terén táji közvetítő szerepet. Ennek mikéntjére, 
mechanizmusára a már többször idézett palóc tanulmányomban mutatok rá, s 
használom fel Mikszáth Kálmán s más írók hiteles megfigyeléseit, jellemzését 
erre vonatkozóan, saját gyűjtésemen túl. E mechanizmus bemutatása most 
meghaladná kiszabott időmet. Tény az, hogy a néprajz módszereivel ez a kép 
hitelesíthető, de ábrázolás és megjelenítés tekintetében el nem érhető. 

8. Summázatként a következőket szeretném előadni: 
a./ A paraszti és nemesi kultúra jellegében különbözik egymástól. Az egyik térhez, 
tájhoz kötött, s a lokalitás jellemző rá, míg a másik nagyobb térségeket fog át, 
így hatásokat közvetít, kiegyenlít térségi különbségeket. 
b./ A török hódoltságot követően a történeti helyzetből adódóan kényszerűen 
mobilis a paraszti kultúra is,, ám idő haladtával, a béke évtizedeiben egyre inkább 
tájhoz, térhez kötődik, s kialakulnak azok a jellemzők, amelyeket a XIX. század 
utolsó évtizedeiben a néprajz mint táji kulturális tagoltságot rögzít. 
c./A nemességnek a legalsó, jobbágy-paraszti szinten élő része (kuriális falvak) 
hasonlóan viselkedik, mint a jobbágyok és parasztok, alig haladja meg társadalmi 
és kulturális kapcsolatuk a jobbágy-parasztokét. 
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d./ Azok a helyek viszont, ahol nem nagy számban élnek nemesek - vagyoni 
erőtől függetlenül - sokkal mobilisabbak. Térséget ívelnek át, kultúrát, divatot 
közvetítenek, s a szilárd paraszti alapot, ennek mozaikköveit kötőanyaggal látják 
el, s a nemzeti kultúra megteremtéséhez, a magyar népi kultúra egységesüléséhez 
nagymértékben hozzájárulnak. Az előbbihez elsősorban vertikális, az utóbbihoz 
horizontális kapcsolataikat tekintve. 
e./ Végül ki kell mondanunk, hogy az elmúlt évtizedek történetírásával és 
megítélésével szemben, igenis nagy szerepe volt a nemességnek a magyar nemzeti 
kultúra kialakításában, s nem véletlen, hogy a nemesség nemzetinek, nemesi 
nemzetnek mondta magát. 

9. Érdemes ezt újragondolnunk. 

259 





Kaposi Zoltán 

Földesúri épületek Somogyban a 18-19. században 

Dolgozatunk célja, hogy egy eddig a történeti szakirodalomban kevéssé vizsgált 
kérdést, mégpedig a földesúri kastély-és kúriaépítkezés gyakoriságát, familiáris 
hovatartozását, idő- és térbeliségének összefüggésrendszerét megvizsgálja. Rövid 
írásunk a következő kérdésekre próbál választ adni: 

1. Hozzávetőlegesen hány földesurak által épített kastély, kúria vagy egyéb 
lakóház épült a 18-19. századi történeti Somogy vármegyében ? 

2. Az építkezések időbeliségében felfedezhető-e valamilyen ciklikusság, 
konjunkturális vagy dekonjunkturális időszak ? 

3. Az építtetők mely családból, famíliából kerültek ki ? 
4. Van-e valami családtörténeti vonzata a kastélyok, kúriák építésének ? 

Néhány szó a forrásokról 

Kutatásunk alapkutatás jellegű, hiszen hozzá hasonlóval eddig még nem 
találkoztunk a magyarországi történeti szakirodalomban. Ennek megfelelően 
forrásaink is meglehetősen széles területről származnak. Lényegében minden 
olyan kútfőt tudunk alkalmazni, ahonnan valamilyen információk származtathatók 
témánkra vonatkozóan. Ennek a heterogenitásnak az az oka, hogy nem "egy 
iratcsoportos" dolgozatról van szó, sajnos komplett levéltári egységek a fenti 
kérdések megválaszolására nem állnak rendelkezésre. Felhasználtuk sokéves 
uradalomtörténeti kutatási eredményeinket, ahonnan főleg a vagyonleltárakat, 
épület-összeírásokat, hagyatéki leltárakat, valamint az uradalmi értékbecsléseket 
tudtuk hasznosítani. Szintén jó hasznát vehettük annak, hogy hosszú időn keresztül 
foglalkozhattunk a társadalom históriájával, s ezen belül nemességtörténettel, 
ahonnan számos genealógiai, családtörténeti adatot nyerhettünk az egyes birtokos 
famíliák társadalmi működésének megítéléséhez. Hasonlóan nagy segítség volt 
a vármegyei conscriptiók halmaza, ami által hozzávetőlegesen meg tudtuk 
határozni a tulajdonosokat, behatárolva a nemesség kiterjedését is. Mivel munkánk 
mindemellett statisztikai jellegű is, így a 19. század eleji szöveges deskriptív 
források, illetve főleg a 19-20. század fordulójának környékén keletkezett 
pozitivista irodalmat is nagy haszonnal tudtuk forgatni. Nem kis szerepe volt az 
épületek azonosításában a földrajzi neveket feldolgozó néprajzi-nyelvészeti 
kiadványoknak, hiszen a lokális népnyelv akkor is megőrizte a földesúri épületek 
nevét, ha az már akár száz éve nincs meg. Haszonnal tudtuk forgatni a vármegyéről 
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készült szakirodalmi kiadványokat is, nem beszélve a direkt helytörténeti 
munkákról. S végül, de nem utolsósorban emlékezünk meg a családtörténeti 
kiadványokról, amelyek sok esetben a lakóhelyek megnevezésével, születési és 
házasságkötési helynevekkel és időpontokkal voltak segítségünkre. 

Földesúri lakott épületek a 18-19.századi Somogyban 

Forrásainkra támaszkodva, azokat egymással kontrollálva a 18-19. századi 
Somogy vármegyére összeállítottunk egy táblázatot, amely a kétszáz év alatt 
fennálló avagy ezalatt épített földesúri épületeket mutatja. (Megszorításként 
jegyezzük meg, hogy a kutatást megkönnyítve, a fenti időpont valójában az 1711 -
1914 közti időintervallumot takarja, nem lett volna célszerű megbontani ezt a 
korszakot.) 

Falu neve kastély az építés az építtető stüus* 
kúria ideje földesúr 

úrilak neve 
egyéb 

Ádánd X 1830-59 Csapody család bar. 
X Tallián család 

Babócsa X 1800 körül Végh István v. 
örökösei kla. 

X 1880 Somsich Viktor 
Balatonberény X 1881 gr. Hunyadi Imre 
Balatonboglár X 1835 rendesi Bárány Pál kla. 
Balatonkeresztúr X 1755 Festetich-család bar. 
Balatonlelle X 1712-13, Jankovics Xavér bar. 

felúj. 1812 
X 1838 Szalay Ferenc kla. 
X 1749 előtt Majthényi György 
X 1749 előtt Mérey Károly 
X 1749 előtt Szalay István 
X 1749 előtt Szalay György 

Balatonszemes X 1733 gr. Hunyady-család bar. 
Balatonszentgyörgy X 1900 gr. Festetich-család 

X 1820-23 gr. Festetich László k.ro. 
Bálványos X 1853 Satzger Pál 
Bárdudvarnok 

Bárdibükkpuszta 1813 e folyam. Mérey-család 
folyamatosan 

X X • - Goszthony Mihály 
Bánya X - Darnay Béla 

X Dongó József 
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Baté X 1780 k. gyulai Gál Kristóf copf. 
alispán 

Beleg X 1850 k. gr. Festetics Antal 
Belezna x regi Beleznay-család 

X 1860 báró Rüffly-család 
Berzence X 18.sz.folyam. gróf Niczky-család, bar. 

felúj.l9.sz.vé. átalakította gróf Festetich 
T. vadászkastéllyá 

Bodrog X 19.sz.eleje Bottka Antal 
X 19.sz.eleje báró Pongrácz Gusztáv 
X Sárközy-család 

Bodvica X 18.sz.vége gróf Niczky-család 
Boldogasszonyfa X 1820-as évek Igmándy Antal kla. 

X 1848 előtt Igmándy Károly 
X 1848 előtt Igmándy Ignác 

Bolhás X 1830 kör. Tallián Ignác kla. 
Boronka X 1908 Kund Béláné 
Böhönye X 1876 gróf Festetics Pál 

vadászkastélya 
Bőszénfa X gróf Festetics-család 
Büssü X 1760 Gaál Gáborné Antal 

fiának 
Csákány 6x különböző nemesek 
Csertő X 1836 gróf Festetics-család 
Csombárd X 1780 k. báró Pongrácz-család bar. 
Csurgó X 19.sz. vége Meller Henrik bérlő 
Drávafok X 1870 Bittó István 

X 1896 Bittó István 
Fenékpuszta X Fodor István 

Drávatamási X 19.sz.l.fele Bakó-család, 
1900 átalak. a Thassy-család 

átalakította 
Ecseny X Tallián-család 
Edde 

Alsóbogát X 1820-as évek gróf Festetich Miklós kla. 
Felsőbogát X 1780-1800 Vrancsics József 

tábornok bar. 
Erdőcsokonya X 1895 gróf Széchenyi Géza 
Felsőmocsolád X 1790 derenkai Erőss József 

X 1806-40 rendesi Bárány-család kla., bar. 
Felsősegesd X 1900-1905 Széchenyi Bertalan rom. 
Fiad X 1824 Magyary-Kossa-család 
Gálosfa X 18.sz., gróf Festetics-család bar. 

átépítve 19.sz. 
Geszti X 1823, Jankovics-Bésán József 

felújítva 1900 
X 1823 Botka János 
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Gige X 1890-1900 Hodossy-család 
Görgeteg X 19.sz.vége gróf Széchenyi-család 
Gyöngyösmellék X 

X 

1766 
1800 

Király József 
Gussits Franciska 

Gyugy 
Béndekpuszta 

X 

X 

1865 
1850 körül 

Kacskovics Ignác 
Kacskoivics Mihály kla. 

Hencse X 19.sz.l.fele Márffy Dénes 
Henész X 19. sz. közepe báró Sina Simon 
Hetes X 1740 felé 

18.sz.2.fele 

Pongrácz-Jankovics-
család 
Jankovics-család 

Homokszentgyörgy X 1890 gróf Széchenyi Imre 
Iharos X 1860 Inkey Lajos 
Iharosberény X 1750 közepe 

átépítve 19.sz. 
Inkey Gáspár bar. 

Igal X Batthyány Antal örökösei 
Inke 

X 

X 

1860 
Szegedy-család, ezt bőví-
tette a Somsich-család 
kastéllyá 

Jákó X 

X 

X 

1840-es 
19.sz.közepe 
1905 

Csépán József és Antal 
Hegedűs József 
Marton Lajos 

Kadarkút 
Kopaszhegypuszta 

X 

X 

X 

19.sz.l.fele 
1910-11 

Somsich József 
Somsich Géza 

(votai kastély) 
Széchenyi Pál földműves 
iskolája 

/ 

Kálmáncsa X 1891 gróf Széchenyi Imre 
Kaposfüred X 19.sz.első fele Eszterházy-család 
Kaposmérő 

X 

X 1830-as évek 
1781 körül 

Nemeskéri Kiss Gábor 
Gaál-család 

(alsószilvágyi) 
Kaposújlak X 1831 bőv. 1885 Somsich Pongrác kla. 
Karád 3x bérlők kezén 
Kastélyosdombó X 

X 

1860 
1882 

Ivánkovics-család 
Kammerer Ferenc 

Kazsok X Martyn-család 
Kercseliget X 19.sz.eleje Maár-család kla. 
Kéthely X 

X 

1765 k. átép. 
1912-20-ban 
1760 kör., he-
lyén 1850 k. 

gr. Hunyady (Sárip.) 

gr. Hunyady-család 

neob. 

Kisasszond X 

X 

19.sz.eleje 
19.sz.2.fele 

Sárközy-család 
Sárközy Zoltán 

(kiskastély) 
Kisgyalán (Gázlóp) x 19.sz.vége gróf Festetics-család ekl. 
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Kiskorpád X 

X 

X 

19.sz.vége felé 
19.sz.vége felé 
19.sz.vége felé 

Makfalvay Géza 
Kapotsfy Jenő 
Zoltán József 

Kivadar X 1864-86 Somsich-család 
Kónyi X 19.sz.vége gróf Festetics Pál 
Koppánymegyer X 

X 

Magyary-Kossa Sámuel 
Antal Farkas 

Kötcse X 

X 

18.sz.vége 
18.sz.vége 

Bíró-család 
Csepinszky-család 

Kőröshegy X 1790 körül gróf Széchenyi-család 
Kutas 

Kozmapuszta X 

X 

X 

2x 

19.sz.2.fele 

19.sz.2.fele 

Boronkay Károly 
Adamovich-család 
Krizsanics Mihály 
Hertelendy-család ekl. 

Kér (Lapapuszta) X 

X 

19.sz.első fele Bogyay Sándor 
Svastics-család 

Lábod X gróf Széchenyi Pál 
Látrány 

Rádpuszta X 1812 gróf Festetics Ágoston 
Lengyeltóti 

Pusztaberény m. 
X 

X 

18.sz.vége 
17.sz.vége 

báró Lengyel Imre 
Horváth-család 

kla. 

Magyaratád X 18.sz.2.fele Bakács-család 
Marcali X 18.sz., a helyén 

ép. 1912 
gr. Széchenyi Andor Pál ekl. 

Mernye X 1905 Piarista kormányzói kast. 
Mike X 19.sz.eleje gróf Somsich Pongrác kla. 
Mosdós X 1892 őrgróf Pallavicini Ede késő ekl. 
Mozsgó X 1896 Biedermann-család 
Nágocs X 1711 Zichy-család bar 
Nagyatád X Czindery-család 
Nagybajom 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

19.sz.2.fele 
19.sz.2.fele 
19.sz.2.fele 
19.sz.2.fele 
19.sz.2.fele 
19.sz.2.fele 
1800 előtt 
1800 előtt 
1800 előtt 
1800 előtt 
1800 előtt 

gróf Festetich Pál 
Felsőbüki Nagy György 
Igmándy Aladár 
Pataki Vince 
Csorba Ferenc 
sáfdi Somsich Miklós 
Sárközy István 
Csépán István 
Epeijessy István 
Paiss Boldizsár 
Horváth Ádám 
(Sárközy-ház) 

Nagyberki X 1760 k. gróf Schmidegg László rok. 
Nagygomba X 

X 

19.sz.közepe gróf Forgács-család 
Thassy-család 
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Nagyszakácsi X Csorba-család 
X Hodossy-család 
X Csonka-család 
X Bakó-család 

Németlad X 1910 gróf Hoyos Miksa 
X 19.sz.l.fele Czindery László háza 

Nikla X 18-sz., 1811- Berzsenyi-család, az áté-
ben átépítve pítő Berzsenyi Dániel 

volt 
Orci X 1760-70 báró Orczy-família 
Osztopán X 1910 Tallián-család 
Öreglak X 18.század Jankovics-család 
Patosfa X 1872 Somsich József 

X 19.sz.vége gróf Strossoldo Ferenc 
villája 

Somodor X 19.sz.l.fele Batthyány Kázmér 
Somogyfajsz X 1872 Kund Gusztáv ekl. 
Somogysárd X 18.sz.közepe Somsich-család bar. 
Somogyszil X 19.sz.eleje gróf Hunyady-család 
Somogyszob 

Kaszódpuszta X 19.sz.vége 
Somogytarnóca X 1873-75 gróf Széchenyi Ferenc rom. 
Somogytúr X 1830 körül Bosnyák-család kla. 

X 19.sz.vége dr. Szalay László 
Somogyvár X 1870 gróf Széchenyi Pál kora ekl. 
Somogyzsitfa 

Szőcsénypuszta X 1872 körül Véssey-család ekl. 
Sömye X 19.sz.l.fele Somsich Miklós 
Surd X 1835-56 körül Inkey-család 
Szabás X 1840 körül Tallián János 

X báró Tallián Dénes 
Szőkedencs X 1856 Véssey-család 
Szöllősgyörök X 1820 körül Jankovics-család kla. 

átépítve 1860 
Szöllőskislak X 1902 Gaál-család ekl 
Tab X 19.sz.l.fele Welserheimb-család kla. 
Toponár X * 19.sz.eleje gróf Festetics Antal 
Vrászló X 18-19.ford.k. Boronkay József 
Vörs X 18.század gróf Festetich-család bar. 
Vrácsik (Újvárfalva) X 18.sz.l.fele 

bőv. 1816 Noszlopy-család kla. 
Zala X 19.sz.2.fele Zichy-család ősi rom. 

kúriája 
Zákány X 1911 gróf Zichy Ödön 
Zich X Zichy-család 
Zsibót 

Turbékpuszta X 1856 bonyhádi Petczel Miklós 
X 1840 nagybudafalvi Vermes 

család 
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Az első kérdésünkre a legnehezebb válaszolni, tudván azt, hogy az épületek 
számára utaló végeredmény biztosan nem fedi a valóságot, de nagyságrend-
jelleggel elfogadható. Eddig kutatási tapasztalatunk mondatja velünk, hogy nem 
nagyon bízhatunk olyan források tömegszerű előkerülésében, amelyek alapvetően 
változtatnák meg a nagyságrendet. Adataink szerint a 18-19. században 
Somogyban 58 kastély, 56 kúria, 54 egyéb úgynevezett úrilak, s 3 vadászkastély 
épült, összesen tehát mintegy 171 építmény. 

Ezt a számot alátámaszthatja néhány elméleti megfontolás is. A 
vármegyében élő nemesek száma természetesen jóval magasabb ennél, elég csak 
az 1786-87-es népesség-összeírás adataira pillantanunk, s kiderül, hogy már ekkor 
2130 nemes férfi élt a megyében. Legalább ennyi nőt hozzávéve pedig már 4260 
főt számíthatunk. Nemesek esetében hozzávetőlegesen 6-7 fő számítható egy 
családra, ami kb. 600-700 családot jelenthet. Adataink azonban nem tartalmazzák 
a nemesi közbirtokosságok, nemesi falvak népességét (tudvalevőleg 5 ilyen falu 
volt Somogyban), csakis azokat a személyeket, illetve személyhez, famíliához 
kapcsolható épületeket, ahol a tulajdonos valamilyen mértékben földbirtokosnak, 
földesúrnak volt tekinthető. Ebben az esetben viszont 200 nemesi családnál nem 
marad több a 18. század végére, s így már elfogadhatóbbak adataink. 
Természetesen azt is bele kell számítanunk, hogy a török alatt a nemesség nagy 
része elmenekült, s a 18. század elején a Neoacquistica Commissio előtt 
tulajdonjogát nehezen tudta igazolni, nem is beszélve a fegyverváltság 
kifizetéséről, s ez nyilván jelentős ingatlanpusztulást hozhatott magával. A 
nemességnek csak egy kisebb része maradhatott a megye területén, az ő 
helybenlakásuk valamilyen épületet feltételezhetett, bár ezeket a 18. században 
vagy azt követően átalakíthatták, s az utókornak már csak az újabb épület maradt 
meg. 

Mindazonáltal kétségtelennek tűnik, hogy a földesúri építkezések főleg a 
18. század közepe után indultak meg, ami világosan utalhat a vármegye 
nemességének késői be-, illetve visszatelepedésére. Ezt persze más források is 
megerősítik. 1754-ben még rendkívül alacsony volt az összeírás szerint a 
nemesség létszáma, 1767-ben viszont már 151 olyan világi magánbirtokost írtak 
össze, akiknek úrbéreseik is voltak. A birtoklás megerősítése persze még nem 
jelentette a köznemesség visszatelepedését, kúriaépítkezésének megindulását, 
példák bizonyítják, hogy sok esetben a földesurak a szomszédos vármegyében 
élve néha-néha meglátogatták birtokaikat, s nem váltak helybenlakóvá. 

Az építkezések szempontjából az arisztokraták ébredtek leghamarabb. 
Somogy vármegye amúgy is a nagybirtokok hazája, ahol .hatalmas, száz-
kétszázezer holdas mamutbirtokok sem voltak ritkák. A gróf Festetich-família 
például a 18. század vége felé csaknem 200.000 holdat birtokolt (a 
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balatonszentgyörgyi, a balatonkeresztúri, a toponári, a szigetvári a csurgói 
uradalmat), de nem sokkal maradt el tőle a Széchényi-család birtoknagysága 
sem (marcali, csokonyai uradalom). Megtalálhatók voltak vármegyénkben 
mintegy 100.000 hold erejéig a gróf Batthyány-, a Zichy-, a herceg Esterházy- és 
a gróf Hunyady-családok is, hogy a többieket ne is említsük. Nem lehet véletlen, 
hogy a birtokaikat hamar rendező és virágzó majorságot kialakító Hunyady-család 
Balatonszemesen már 1733-ban, birtokközpontján, a Kéthely melletti Sáripusztán 
1765-ben kastélyt épített, akárcsak 1755-ben a Festetichek Balatonkeresztúron. 
1760 körül építette gróf Schmidegg László Nagyberkiben kastélyát, szintén 
ezekben az években jött létre a Niczky-kastély Berzencén. Ezen arisztokraták a 
legtöbb esetben nem laktak a vármegyében, az általuk létrehozott épület inkább 
reprezentatív célokat szolgált, a társadalmi presztízst fejezte ki. 

Valamivel később indul, de annál dinamikusabbá válik a vármegye életét 
meghatározó, mintegy 10-15 famíliát kitevő bene possessionati rétegének 
építkezése. Ezen társadalmi csoport hamar visszaköltözött a megyébe, azonban 
birtokbírhatásuk nagyon sokáig jogi-örökösödési viszályokkal volt terhes. A réteg 
kialakulását és egyáltalán fennmaradását meghatározta az a tény, hogy három 
korábbi nagybirtokos család, a Somlyay-Faiszy, a Koroknyay- és a Perneszy-
família a 17-18. fordulója környékén kihalt, s az oldalágakon hatalmas birtokokat, 
illetve komoly befolyást lehetett szerezni a megyében. Nem véletlen, hogy a 
század első felében a vármegye egyik legbefolyásosabb famíliája a tóti Lengyel 
és a Mérey lesz (nem utolsósorban a Somlyay-Faiszy-hagyaték anyagi bázisára 
támaszkodva), míg a század második felében hozzájuk zárkózik fel a Csapody-, 
a Tallián-,a Somsich-, az Inkey-, a gyulai Gaál-, az alsószilvágyi Gál- stb. família. 

A vármegyei befolyás, a társadalmi presztízs megkövetelte az addigi 
életvitel látványosabbá tételét. Jó példa erre a tóti Lengyel-család esete, akik 
nagyon sokáig még a 17. század végén épült kúriaszerű épületben laktak, ám a 
18. század második felében az amúgy kihalófélben lévő család egyik tagja, 
Lengyel Imre nem kis anyagi erőfeszítések árán bárói címet szerzett. Kísértetiesen 
egybeesik ez az idő a Lengyeltóti faluban lévő kastély felépítésének időpontjával,' 
amitől mintegy 100 méterre meghagyták a régi kúriát is, de a kettő közé egy 
parkot telepítettek. 

A Perneszy-hagyatékon osztozkodó Talliánok, Csapodyak és Horváthok 
is komoly építkezésbe kezdtek, aminek eredménye az lett - mivel a birtokokat 
harmadolták, de nem a falvak, hanem a terület szétosztásával -, hogy egy faluban 
több reprezentatív kastély is épült (pl. Ádándon). 

Somogysárdi kastélyának felépítése után - a család dinamikus fejlődési 
pályájának megfelelően - a Somsich-família az egyik legnagyobb építtetőjévé 
vált a vármegyének. A fiskálisból 25.000 holdas birtokossá váló Boronkay József 
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sem elégedhetett meg felsőbogáti, a Wrancsicsoktól megvett "kis kastélyával" 
(amelyben egyébként a 18. századi freskómaradványok még ma is láthatók), 
még élete vége felé, nyomorékon, sántán is elkezdi építtetni azt a hatalmas kastélyt, 
amit majd unokája, gróf Festetich Miklós fog az 1820-as években befejezni. 

S végül, de nem utolsósorban a Zala és Somogy vármegyében is hatalmas 
birtokokat gyűjtő Inkey Gáspár valamikor már az 1750-es években elkezdi 
építtetni a később többször átalakított iharosberényi kastélyát. A példák 
szaporíthatok, de elég egyértelmű, hogy a 18. század második fele a jómódú 
középbirtokosság építkezési lázának első nagy hullámaként is értelmezhető. 

Talán a bene possessionati építkezéseinek megindulásával párhuzamosan 
kezdődött a köznemesség kúriaépítkezése. A 18. század második felében építette 
fel kúriáját Magyaratádon a Bakács-család; Kötcsén a Csepinszkyek; és a Bíró-
família emelkedett ki számos osztályostársa közül. Pusztakovácsiban a Zalából 
áttelepült Bogyayak építettek máig megmaradt kúriát. Somogytúron az 1750-es 
években épült a Bosnyák-lak. A terebélyes famíliát alkotó Sárközyek is ezidőtájt 
építették kisaszondi építményüket. A század vége felé kezdhetett hozzá Igmándy 
Sándor boldogasszonyfai kúriájához, Thanyi László az apáthi házához, derenkai 
Erőss József mocsoládi épületéhez. 

Természetesen voltak végig helyben élő családok is a köznemesek között. 
Megemlítjük ezek között a Zich falu környékén mintegy 3000 holdas birtokkal 
rendelkező nemesi Zichy-családot, akik már a század elején létrehozták kúriájukat, 
amit aztán később száz évente átépítettek. Szintén folyamatosnak tekinthető a 
Berzsenyi-család niklai jelenléte, bár a család több ága más megyékben birtokolt 
földet, s később visszatért a megyébe (Berzsenyi Dániel majd a 19. század 
legelején építteti át az ősi kúriát). A gyöngyösmelléki Király-család is kihalásáig 
ősi házában élt, akárcsak a vrácsiki Noszlopy-família. 

Nagybajom egy külön történet. A hatalmas határral rendelkező falu több 
mint 20 földbirtokos között oszlott meg, amelyek között a pár holdastól a több 
ezer holdasig nagyon nagy társadalmi különbség volt. A mintegy húsz 
földbirtokosból kb. egy tucat élt helyben, s épített magának a 18. század vége 
felé kisebb-nagyobb kúriát, házat. Á falu legjelesebb építkezői között megemlítjük 
az irodalombafát Sárközy Istvánt (két háza is volt, egyiket vejének, Pálóczi 
Horváth Ádámnak engedte át); Paizs Boldizsárt, a korábbi alispánt, akit csaknem 
agyonkínoztak az inszurgens felkelők; valamint a gróf Festetich-família több 
tagját (ők azonban nem éltek itt, legfeljebb megszálltak éjszakára, ha 
meglátogatták birtokaikat). 

A 18. század második felének fellendülése után a vizsgált kétszáz év 
második nagy építkezési take-off-ja kétségtelenül a 19.századra esik. A19. századi 
Somogyban létrehozott nemesi épületek száma körülbelül kilencvenre tehető. A 
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század első felében, évtizedenként vizsgálva, meglehetősen nagy egyenetlenség 
mutatkozik. A napóleoni inflációs időkben nem sok épület jött létre, a nagy 
nekilendülés a harmincas-negyvenes évekre tehető, amikor messze az átlagon 
felül jöttek létre kastélyok és kúriák a vármegyében, mintegy 25 jelentős építmény 
épült két évtized alatt. (Mindez tökéletesen ellentmond azon sokat hangoztatott, 
de általunk nem igazolt nézetnek, miszerint az inflációs években a földesurak 
felhalmozott jövedelmeiket állótőkébe menekítették.) Az ötvenes években felére 
esett a földesurak építkezési kedve, majd a hatvanas évektől kezdve két évtizeden 
keresztül átlag körüli értékeket kaptunk. Az 1880-90 közti időszak a nagy 
visszaesés korszaka - talán a gazdasági recesszió éreztette hatását -, ezzel szemben 
az 1890-1900 közti időszak újra egy építkezési boom sajátosságait mutatja: 
tizenhét kastély és kúria épült a vármegyében a századvégi évtizedben. 

Kérdés persze, hogy különbözik-e ezen század építkezési mechanizmusa a 
18. századitól. Ha megnézzük, hogy milyen falvakban mely famíliák hoztak létre 
jelentős építményt, egészen más képet kapunk, mint a 18. században. Most csak 
a század első felére kpncentrálva azt mondhatjuk, hogy a legnagyobb különbség 
a társadalmi hovatartozásban figyelhető meg, ugyanis az arisztokraták építkezései 
mindössze 10 százalékát tették már csak ki az összes létrehozott objektumnak, a 
döntő többség egyértelműen a középbirtokosok, középnemesek által építődött. 
Természetesen ez szoros kapcsolatban van a megyei nemesség szaporodásával, 
a vármegye helyi kézbe kerülésével, dé nem lehet elhallgatni azt sem, hogy ez a 
birtokos nemesség egy egyre erősödő, anyagilag izmosodó társadalmi réteggé 
vált erre az időre. 

Ezt mutatja az is, hogy bár az arisztokrata építkezések számban 
visszaszorultak, ám ezzel a kastélyépítkezések nem szűntek meg, mivel a bene 
possessionatus nemesség életmódban, lakáskörülményekben egyre jobban meg 
tudta közelíteni a főnemesi gárdát. Ez abban is látszott, hogy néhány jómódú 
família egyes ágai, (mint például a Jankovics, a Somsich, az Inkey, stb.) főrangú 
címet is szerzett, amit aztán saját águkon örökíthettek is. A század első felében 
létrehozott 45 építményből 10 volt kastély, míg 35 kúria. 

Kastélyok főleg a húszas években épültek. Kiemelkedik ezek közül a gróf 
Festetich Miklós által épített klasszicista stílusú alsóbogáti kastély, ami nem 
utolsósorban a lassan szerveződő liberális arisztokraták kedvelt találkahelyeként 
is funkcionált, ahogy abban a korban hívták: "nyílt kastély" volt. Szintén az 
1820-as években épült fel a Jankovicsok szöllősgyöröki és geszti kastélya, mutatva 
a család dinamikus emelkedését. A Somsichok előretörésének szép emléke a 
kadarkúti, mikéi, illetve az 1831 -ben létrehozott kaposújlaki kastély. Valószínűleg 
a negyvenes években épült a nagyhatalmú Csapody Pál ádándi kastélya. Érdekes 
módon ezek a klasszicista kastélyok máig megmaradtak, nyilván az építkezés 
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módja, valamint az a tény, miszerint központi helyektől távol épültek fel, pozitívan 
befolyásolták a folyamatot. 

A kastélyok mellett szépszámú kúria jött létre, bár egy-két esetben alig 
lehet megkülönböztetni a kastélytól ezen építményeket. A nagy kúriaépítés 
egyrészt az átalakuló, összetételében változott bene possessionatihoz kapcsolódik, 
amely rétegből kihullottak a század elején kihalt Lengyelek, Boronkayak, később 
a Méreyek, viszont bekerültek az Igmándyak, a Kacskovicsok, a Sárközyek, a 
Bogyayak, a Márffyak, stb. Nem véletlen, hogy az új épületek is alapvetően a 
frissen növekedő famíliák általjöttek létre. A húszas években épült Lapapusztán 
Bogyay Sándor szép háza, a jogtudós Igmándy Antal boldogasszonyfai klasszicista 
épülete, Czindery László ladi úrilaka, a Márffyak gyönyörű hencsei háza, stb. A 
Somsichok kastélyaik mellett a kisebb kúriaszerű épületek létrehozásában is 
jeleskedtek, így például Sömyepusztán emeltettek egy szép házat. Egyszerűbb 
köznemesek is építkeztek: említettük már Berzsenyi Dániel niklai kúriáját, de a 
Tolnából Somogyba házasodott Magyary-Kossa-család koppánymegyeri kúriája, 
Antal Farkas szintén megyeri háza, Szalay László balatonlellei épülete, rendesi 
Bárány Pál boglári rezidenciája, Bottka Antal bodrogi lakása is világosan jelzi a 
tendenciát. 

Mint azt az eddigiekben is láthattuk, építkezésre sok minden adhatott okot 
a magyarországi nemesség körében, egy sajátos dolog azonban még 
mindenképpen említést érdemel. A vármegyei nemesség szaporodása felvetette 
az utódok kiházasításának és letelepedésének kérdését, s ezt nagyon sokszor a 
birtokok szétosztása és a megosztott területen új kastély vagy kúria építése követte. 
Jól példázza ezt a Somsich-família szaporodása és kastélyépítkezése, ahol a három 
fiágra válás területileg is hamar megnyilvánult. A família első ága Babócsán, 
Kivadárban, Patosfán; a második ága Kadarkúton; míg a család harmadik ága 
megtartva sárdi központját, de emellett Kaposújlakon, Mikén és Hetesen hozott 
létre kastélyt. A család esetében arra is van példa, hogy már a gyerekkori vagy 
fiatalkori eljegyzés időszakában elkezdték az építkezést. 

A nemesség birtokaira az egyik legnagyobb veszélyt kétségtelenül a létszám 
szaporodásából következő potenciális birtokosztódás jelenthette. Egy sajátos 
túlélési technikát jelenthetett az Igmándyak példája. Az ős, a csaknem 80 évet élt 
Igmándy Sándor két fiát úgy próbálta megmenteni mintegy 4000 holdas 
birtokának folyamatos aprózódásától, hogy a fiatalok felnőtté válásától átengedte 
nekik a birtokot, jogilag kettéosztotta, területileg elkülönítette. Ezzel lehetőség 
nyílott racionális gazdálkodásra, ugyanakkor a falu északi részét kapó Igmándy 
Sándor helybenlakása csakis egy új épület felépítésével vált lehetségessé, ami 
aztán az 1820-as években el is készült. Vagyis a jogi megosztás területi és 
lakhatási kettőződést is hozott magával, azonban a hatékony gazdálkodásból 
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következő magasabb jövedelem kárpótolhatott a kisebb területért. Ezekből s más 
példákból az is látszik, hogy a családtörténet vizsgálata is érdekes tanulságokat 
mutathat az építészet történetében. 
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Láczay Magdolna 

A szabolcsi nemesség rétegződése a 18. század végén 

Amikor először mentem el olyan konferenciára, ahol a magyarországi nemességről 
volt szó, akkor két dolog történt velem. Egyrészt megerősödtem abban, hogy 
érdeklődésem tárgya, a nemesség kutatása valóban fontos, és nem különös, mint 
ahogy akkor még sokan fogadták; másrészt megismerkedtem azokkal a 
kollégákkal, akik jó része most itt van, vagy akikre e téma kapcsán hivatkozunk.1 

Az eltelt időszak alatt a magyarországi rendi társadalom addig kevéssé 
kutatott nemességéről sokat megtudtunk, a Hajnal István kör egyik legstabilabb 
csoportja maradt ez a társaság, feltehetően azért, mert talán nekünk hiányzott 
leginkább az a találkozás, amit e kör adhat a téma kutatóinak, akik források, 
módszerek és eredmények tekintetében már nem tudtunk egységesek maradni. 

Mai előadásom lényege is ebből adódik, és a program második felénél a 
szabolcsi viszonyok legjellemzőbbjét szeretném elmondani. 

A 18. század végén a megye kiváltságolt, magát nemesnek valló, tudó 
népessége igen magas arányt mutat, több forrás igazolja, hogy szám szerint 20.000 
körüli volt, és ennek szinte következménye, hogy nagy részük , közel 2/3-uk a 
szegény vagy nincstelen kisnemességhez tartozott.2 

így gondolom, ez a két adat itt és most arra figyelmeztet, hogy 
összehasonlítsuk az eddig megismert más megyei adatokkal. Az általam már 
korábban figyelhetett megyék közül a legélesebb ellentétet Tolnával szemben 
mutatja, melynek nemessége nemcsak kisebb számú, hanem jóval gazdagabb is. 
A Glósz József által ismertetett adatok, amelyek egy középbirtokosnak a 
jellemzésére szolgáltak, Szabolcsban a legmódosabbakéval, esetleg forendűeknek 
a vagyonával volt összemérhető, de a Dunántúl többi megyéjéről sem 
beszélhetünk másként, azaz Szabolcs nemességének a számát a korabeli nagy 
országösszeírások és a Hajnal István kör munkája során publikált adatok szerint 
az átlagosnál magasabbnak tudjuk. A Tiszántúl és a Felvidék megyéi között talán 
lehetnek e tekintetben hasonlóságok, de csak a létszámuk alapján, mert a megyék, 
a nagyobb tájegységek olyan specialitásokat fedtek fel, amiknek alapján ma 
nehezebben kezdtem egy előadás anyagának összeállításához, mint korábban. 

Az egyként fellelhető forrástípus feldolgozására is inkább csak kísérletet 
tettünk, mert nincs mindenkinek olyan épen maradt forrásbázisa, mint például 
Nógrád megyének. Ez nemcsak abból adódott, hogy az idők folyamán a megyei 
archívumok, családi levéltárak nem maradtak épségben, hanem abból is, hogy 
valóban nem egységes még megyénként sem a nemesi társadalom. 
A közeli Bihar megye földrajzi helyzete és "városközelsége" azt jelenti, hogy a 
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limitációkat még megküldik egymásnak Szabolccsal, de a szomszédságban már 
mások a rendi társadalom helyi gondjai. A Partium szomszédos megyéi közül 
legközelebb Szatmár és Bereg, valamint Ugocsa és Ung említhető, de a megyék 
nagysága, lakosságának etnikai és vallási összetétele, gazdaságföldrajzi adottságai 
őket is elsősorban és először önmaguk sajátosságainak felmutatására 
predesztinálnák. Szabó István jóvoltából Ugocsa társadalmáról vannak 
ismereteink, és ezek a fenti kívánalmat indokolják. Többször, átszervezett 
megyékről lévén szó, az erről az időről valló források országhatáron innen és túl 
vannak, ami nehezíti a kutatást. Szatmár esetében például vannak inszurrekcionális 
iratok Nyíregyházán a megyei levéltárban, de csak töredékesen, és nem azokból 
az évekből, mint Szabolcsból. A kiegészítő, magyarázatot adó levéltári anyagok 
nagy része azonban hiányzik.3 

A 18. század végéről mindezek ellenére van annyi információnk, hogy épp a 
sajátosságok bemutatásán keresztül megismerhetjük a rendi társadalomnak azt a 
formáját, amely megszüli, felneveli és útjára bocsátja a polgárosodást vállaló 
nemzedéket. Róluk minél többet megtudni azért nehéz, mert egyszerre vagyunk 
kíváncsiak számukra, vagyoni állapotukra, rendi (jogi; műveltségbeli, vallási) 
állapotukra, a lakosság többi részéhez való viszonyukra, belső tagozódásukra és 
mobilizációs készségükre. Ilyen forrás még a modem népszámlálások korában 
is csak néha, reprezentatív minta alapján készül, és mi azt váijuk, hogy a régiek 
szolgáljanak információkkal. Nekem a 18. századdal talán szerencsém van. Akadt 
két olyan összeírás, amelyik a megye egészét megőrizte, és egységes szempont 
szerint készült.4 Mindkettő áttételesen a kiváltság megerősítését szolgálta, ezért 
kimaradni nem, bekerülni érdeke volt még azoknak is, akik e rend perifériáján 
helyezkedtek el. Az időrendben korábbi, az 1793-ban készült catastrum, és ez a 
megye adómentességet élvező családjait írta össze falvanként. Az összeírást a 
szolgabírák végezték, akik jól ismerték járásukat, így nem tagadhatta el magát 
annyi ember, mint József császár összeírói elől.5 Fennmaradt a nádudvari járásból 
a családonkénti és a felnőtt birtokos férfiakról szóló dokumentum is, ami 
kétségtelenné teszi, hogy minden típusú, nagyságú család előfordulhat az 
összeírásban, ami újabb, pontosítást jelentő kutatást igényelne. Ugyancsak 
pontosabbá teheti a végeredményt, ha tudjuk, hogy a több településen birtoklókat 
több helyen is összeírták. Bekerültek azok is, akik nem is tudtak volna felajánlani 
semmilyen subsidiumot, amit majd a későbbiekben kémek tőlük, és itt találhatók 
az egyéb jogon mentességet élvezők, például a salétromfözők. Ez esetben azonban 
csak azokat gyűjtöttük ki, akiknek a nemessége nem kétséges. A lehetséges 
korrekciók után az 1793-as catastrum 4.409 családról tudja úgy, hogy nemes. 

Faragó Tamás kitűnő munkájában6 azon a véleményen van, hogy a nem 
paraszti rétegek társadalomfejlődése, viselkedése, törekvése - a parasztsággal 
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ellentétben - szabadon differenciálódhatott. Természetesen nem Szabolcsról és 
nem erről az évről szól, de nem vagyok benne biztos, hogy ez azt jelenti, hogy az 
angol, esetleg más iparosodó ország mintájára ez a nukleáris családmodell felé 
való haladást jelentené. Ennek megállapításához lényegesen több anyakönyv 
feldolgozására, hagyatékok elemzésére lenne szükség, én teljességében nem 
tudtam elvégezni. Számomra úgy tűnik ez, a változás nem indult meg, és az 
osztatlan birtokon együtt élők csakúgy léteznek, mint a többszöri házasság és a 
nagy gyermekáldás. Ezt néhány falu megnézése és néhány jelentősebb család 
hagyatékában végzett vizsgálódás alapján mondom7, de míg egyik esetben több 
ezres adatok, a másik esetben személyekre vonatkozó források állnak, és az 
általánosítás már emiatt sem könnyű. 

A másik forrás a Napóleontól tartó magyar nemesség felajánlásából 
származik. Az inszurrekciónak, ha katonailag elavult is ekkorra, hálásak azért 
lehetünk, mert szinte minden megyéből maradt fenn a hadrafoghatókról 
valamilyen, a társadalmi helyzetére utaló forrás. Szabolcsban a legteljesebb az 
első megajánlás során készült - három főkönyvet is adó - összeírás lett. Ez több 
szempontból rendkívüli. Részben mert belső tagolása révén ma könnyen 
értelmezhető, felvett mobilitásban lévő elemeket, és legfőképpen, ha közvetve 
is, de ad némi útbaigazítást a vagyoni állapotukról. Korábban publikáltam az 
elemzésem eredményeként az adatokat, következtetéseimet.8 Ezeket ma már 
kételyekkel egészítem ki. A forrás csak azokat örökítette meg, akiknek éves 
jövedelme fekvő jószágai után a 25 forintot elérte. Ez ugyan nagyon kevésnek 
mondható, de van jogom feltételezni, hogy nagy számban maradtak ki olyanok, 
akik magukat nemesnek tudták, de fekvő jószággal, földdel nem bírtak. A 
kimaradók között találjuk például az uradalmi tiszteket, a rectorokat, kántorokat, 
papokat, communitásokat, mesterembereket, zsidókat, városokat. Tudjuk, hogy 
ők szám szerint 368-an voltak, és azt is, hogy a vagyona alapján besorolt 
hadrafogható, vagy maga helyett zsoldon felkelőt fogadó adózók száma összesen 
4.346, a fentiek nélkül. Külön csoportba vették, akik több helyen birtokosok 
vagy kint lakó nemesek, és külön a községek sorrendjében az ott lakókat. A név 
szerint adózók feltehetően jobb anyagiakkal rendelkeztek, ez ismert is nagyrészt, 
vagy részbirtokuk valamilyen örökségük része, de nem ebben a megyében 
tevékenykednek. Számuk 562, vagyis községi mutatónk szerint 3.784 olyan 
adófizető neve ismert, aki csupán egyetlen községben birtokos. Számuk olyan 
magas, hogy ha semmi mást nem tennénk, mint egyenletesen szétosztanánk a 
megye településeire, már kijelenthetnénk, hogy ilyen számú nemesség nem lehet 
gazdag. Ezt mutatja egyébként a kivetett adó alapján elvégzett számítás is. Akiknek 
éves jövedelme a 251-350 forint közé eső átlagba tartozott, 298-an voltak, vagyis 
az össz létszám 6,86%-a, ez alatti a jövedelme 3.669 subsidiumot adónak, akik 
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84,42%-ot tettek ki, és az adóátlag fölé mindössze 379 nemes jutott, akik 8,72 
%-ot jelentenek. Mint minden átlagolás, így ez is torzít, de mutatja, hogy ez a 
nemesség mennyire szegény. A már említett Tolna megyéhez való viszonyítás 
kedvéért említem, hogy ez időben 1501-től 3000-Ft-ig teijedő átlagjövedelme 
évente a megyében csak 34 nemesnek volt, a következő kategóriába, amely 3001 
és 6000 között húzódott 18-an, e fölött pedig 10-en voltak. 

Hogyan tovább? 
A kapott számok nagyon jól illeszkednek, a két forrás időben is elviseli, 

hogy egymás hitelesítésére, kiegészítésére szolgáljon, amit általánosságban el is 
végezhetünk. Azaz az összeírások saját fogalomrendszerén belül megállapíthatjuk, 
hogy Szabolcs nemességének milyen ekkor a tagozódása. Az 1797-ben készült 
összeírás szerint tehát a súlyozott átlaggal megbecsült differenciálódás bizonyítja, 
hogy kevés volt a birtok és/vagy annak eloszlása szélsőségeket mutathatott. Az 
1793-as felmérés sem tér el ettől lényegesen. A bizonyíthatóan nemesi rendbe 
tartozókat 8 kategóriába sorolták. Ebből az első a Közönséges földes uraknak 
nevei címmel van jelölve, és ide tartozik az egy telekkel bírótól felfelé mindenki, 
a néhány főrendű is. Számuk 1713, ami még így is 50%-a a 4409-es összesítésnek. 
A következő hét kategória nevei elgondolkodtatnak; 

Egy kúrián magok jussával élők: 149 családfő 
Egy szabad telken magok jussával lakó nemesek nevei: 1.154 családfő 
Egy inscriptionális telken lakó nemesek nevei: 23 csa ládfő 
Nemesi jószágot vagy haszonvételt árendáló nemesek nevei: 99 családfő 
Készpénz dotaliumot vevő özvegyek nevei: 6 családfő 
Semmiféle fekvő nemesi jószágot nem bíró nemesek 

vagy taxalisták nevei: 1.051 csa ládfő 
Anyai vagy feleségi nemesi jószágot bíró parasztok nevei: 214 családfő 

A felsoroltak jószerével gazdaságilag már nem jelentősek, nemességük 
jelentősége adómentességük csupán, és feltehetjük a kérdést, meddig hatol le ez 
a piramis, vagyis meddig nevezhető, meddig mondja magát nemesnek a kor 
embere, mit ér ez a nemesség? Mit jelent ez a nemességnek a megyén belüli 
eloszlásában, az igazgatásban? Milyen kondíciókkal és vágyakkal indulnak a 
polgárosodás elé, milyen a megye lakosságához viszonyított arányuk? És a 
legizgalmasabb kérdés az, hogy hogyan élnek, gondolkoznak? 

A két összeírás a nemességnek más-más csoportjait hagyja ki, az egyéb 
jogon adózókat az egyik részen, míg a legszegényebbeket a másik esetben. így, 
bár szám szerint hasonló a végeredmény, közelebbről vizsgálva, újabb jelentős 
különbségeket állapíthatunk meg. A papságnak csak a falvakban lelkészi hivatást 
végző tagjai kerültek be, az egyházi rend kimaradt, a hivatással szerzett kiváltság 
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nem jelentett gondot akkor, midőn a subsidiumot szedték, de ide már nem jutottak 
be a 25 forintnyi éves jövedelmet felmutatni nem tudók. A megye akkori 91 
településének harmadát kitevő Rétközben ez azt jelentette, hogy 1793-ban 689 
családot jegyeztek a nemesek közé, míg 1797-ben már csak 356 fért be a minimális 
adóhatár miatt. A négy év nem hozhatott ilyen radikális változást. A falvak feléből 
nincsenek adatok a második összeírás idejéből, ami azt jelenti, hogy nemesei 
nem érték el a kiírt minimális jövedelmet fekvő jószágaik után, de megtaláljuk 
az itt élőket más forrástípusokban, például hagyatékokban, árendáló 
szerződésekben, perekben. Egyébként is tudjuk, hogy a Rétköz a 18. század végén 
még őrizte -jobban, mint más vidékek- a természeti( ezen belül is az ártéri) 
gazdálkodás jegyeit, erről Réfi Oszkó Magdolna és Frisnyák Sándor tanulmányai9 

új értékrendet mutatnak fel, de az életmódra igen szemléletesen utaló 
Investigátiók10 is azt vallják, hogy ha földdel nem is, egyéb haszonvétellel jól el 
voltak látva. Sőt a természeti adottságok egy sajátos kereskedelemre, árutermelésre 
szoktatták a helybelieket. Maradjunk azonban a nemesség számának és arányának 
meghatározásánál. A József kori összeírás ismert hiányosságai miatt, no meg 
mert e térségből csak az összesítés áll rendelkezésünkre, egy viszonylag későbbi, 
1816-ban készült népösszeírás" adatait hasonlítjuk a vélhetően a nemesség 
hagyományos rendi megítéléséhez közelebb álló 1793-as összeírás adataival. 

A megye nem nemes családjainak a száma 1816-ban (két évtizeddel később) 
27.413, míg a Rétközre kigyűjtött családok száma 3.623. Választhattam, hogy 
melyik jelent kisebb torzítást, az időben közelebbi József-féle megyei 
lakosságszám, amihez a családszámot lélekszámra átszámítva egy szorzót kell 
választanom, továbbá az ismert torzításokat kellene számba venni, vagy a 
kétségtelenül demográfiai fellendülést jelentő két évtizeddel későbbi megyei 
conscriptio populáris. Az utóbbi mellett döntöttem, mert itt eredeti adatokkal 
dolgozhattam, és nem ismert e vidéken olyan nagyjelentőségű egyéb demográfiai 
változás, ami az arányokat változtatná, kivéve talán a zsidók számának 
növekedését, de ez nem befolyásolja lényegesen arányainkat. 
És beszéljenek a számok: 

nem nemes családok nemes családok arányuk 
a megyében 27.413 4.409 16,08% 
a Rétközben 3.623 689 19% 
a megyei es 
a rétközi adatok 14,61% 15,97% 
aránya 
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A leginkább elgondolkodtat, hogy eszerint a nem nemes és a nemes arány 
a Rétközben 19 %, a megye egészében pedig 16,08 %. Ez sokkal magasabb az 
eddig - főleg Fényes Elek későbbi statisztikai adatai alapján(l 1,26 %) - országosan 
ismertnél.12 Amennyiben a Rétköznél az 1797-es adatot vesszük, akkor ez az 
arány jelentősen csökken ugyan, mindössze 9,82 %, de a megye egészére 
vonatkoztatva már nem jelentős az eltérés, 15,87%, azaz ismét a 16 %-os nemesi 
arányhoz jutottunk. 

A nagy számú nemesség további vizsgálatára több út kínálja magát, 
amelyek közül kiemelendőnek tartom, hogy az ebben az időben talán 
legkedveltebb egy és ugyanazon nemesség elvét milyen speciálisan értelmezte a 
megye az 1791/92-es diétán, illetve a József utáni megyei közéletben. 

Az egész országot felrázó rendeletek, majd a császár halála egy nemesi 
felbuzdulást eredményezett, ami Szabolcsban olyan méretűvé duzzadt, hogy 
törvényes uralkodó híján a főispánt a megye választja, beiktatja, úgy viselkedve 
ezzel, mintha egy nemesi köztársaság lenne.13 Pontosabban furcsa érvelésükben 
a magyar jog és a felvilágosodás népfelség elve keveredik, miszerint véren szerzett 
joguk, hogy ha nincsenek megelégedve a királlyal, mást választhatnak. 

Honnan vették ezt a bátorságot, és hozzá a tetszetős indoklásokat, mint 
például a toleranciát azért tartják sértőnek, mert az 1608-as törvények már a 
bevett vallásokat elfogadta, a magyar törvényeket a királynak ismernie kell, és 
csupán a zsidó vallás híveire vonatkozhat a királyi kegy. A megyei jogokat olyan 
komolyan veszik, hogy egy év alatt 13 megyei congregátiót tartanak, és szinte 
hetente van részgyűlés. Másik érdekesség, hogy magyar nyelven hívják össze a 
megyei rendeket, magyarul vezetik a jegyzőkönyveket, és határozatot hoznak, 
hogy a német nyelven érkező leiratokat visszaküldik. A legfontosabb gondjuk az 
országgyűlés előkészítése, de 1791-ből maradt iratunk arról is, hogy a színház 
ügyének felkarolása végett itt is gyűjtést hirdetnek meg. Komolyabb adományok 
csak 1793-ból ismertek, mint ahogy az is, hogy olvasták a Kurír című lapot. 
Honnan vannak a rendi előjogoknak ilyen harcos, és a kor színvonalán vitaképes 
helyi képviselői? A nagy megyei levelezés mellett nem szabad elfelejteni, hogy 
a Mária Terézia által szervezett testőrségbe a rétközi Bércéiről több Bessenyei 
fiút küldött a megye, és nemcsak György volt kiváló képességű. Hazatértük után 
információik a megyei közgyűlések gazdagítására szolgáltak. Ugyanígy fontos 
tény, hogy egyfelől megírják á királynőnek korábban, hogy ebben a megyében 
pápista subjektumokban hiány vagyon, ami arra utal, hogy főleg protestánsok 
lakják, másfelől visszakérik Máriapócsnak 1790-ben a Bazilita rend kincseit, 
tudjuk, a híressé vált Madonnát. 

Nyíregyháza új telepesei evangélikusok,14 és ekkor kezd szaporodni a 
megyeszékhelyen, Kisvárdán, Úfehértón a zsidó betelepedők száma, alakulnak 
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meg hitközségeik.15 A református kollégiumok közelsége, és az ott kialakuló 
egyetemjárás nemcsak a módosabb nemességnek adtak jobb neveltetést, hanem 
óriási tehervállalás mellett a kisbirtokos családok is ebben látnak jövőt. Két példát 
említek. A 18. század végén a később híressé vált Mikeczek ősanyja bérbe adja 
fiai örökségét, mint a levelében írja azért, hogy őket tanulni küldhesse, hogy 
majd hivatalt vállalva, valamennyien jól éljenek.16 Ezt néhány évtized múltán a 
Kállayak is megteszik, bár ők jobb módúak, de talán épp azért, a népes család 
erre kiszemelt tagját Bécsbe küldik tanulni.17 Ekkor emelkednek ki azok a régi, 
de elszegényedett családok, akik a tanulást, a hivatalt mint lehetőséget választják, 
és sikerrel meg is valósítják. A hivatal azonban nem tarthatja el ezt a nagy létszámú 
tömeget, és az 1820-as verekedésbe fúló tisztújítás18 után a kisnemesség mint 
politikai erő is teherré válik. 

Az egyenlőség, a privilegizált állapot tudata nagyobb mint gyakorlati 
jelentősége. Az egyes falvak életében ez összeolvad például az egyházi 
igazgatásban való részvétellel, és amikor egy parókia diáriumának évszázadnyi 
anyagát átlapoztam, kiderült, hogy egy családot hol mint presbitert, hol mint 
nemes embert, hol mint földművest, majd mint adófizetőt emlegetett a naplót író 
pap.19 Hajlok arra, hogy a rendiségnek nemcsak a kvantitatív kutatással feltárt 
adatbankját nem ismertük elég jól, hanem olyan dimenzióit is végig kell 
gondolnunk, és kutatnunk, amelyekre Tóth Zoltán hívta fel figyelmünket a rendi 
normáról szóló esszéjében.20 

Jegyzetek: 

1. A nemességet rendként kezelő társadalomtörténeti kutatások viszonylag későn indultak meg. 
Első kiemelkedő eredmények a nógrádi viszonyok bemutatásakor születtek, amelyek a 
Szécsényben rendezett konferenciákon elhangzottak. Itt találkozhatott az 1970-es évek második 
felében két generáció. A Szabó István - Mályusz Elemér útmutatásain felnőtt, a történetírásban 
már elismert szakemberek, és a mögöttük álló fiatal levéltárosok, demográfusok, történészek, 
akik később a közgazdasági egyetem gazdaságtörténeti tanszéke (Bácskai Vera, Benda Gyula, 
Kövér György és a velük baráti-és munkakapcsolatban lévők), valamint a Nógrád megyei 
Levéltár vezetője és az intézmény szellemi műhelyéhez kötődők( Varga László, Faragó Tamás, 
Pálmány Béla és a többiek) kezdeményezésére a Hajnal István kör társadalomtörténeti 
egyesületben találtak szakmai közösséget. Ez utóbbi társaságon belül Pálmány Béla sikeres 
kísérletet tett egy nemességkutató csoport létrehozására, amelynek kezdettől tagja lévén, részese 
lehettem az új szempontú, koordinált, az ország egészét feltárni kívánó munkának. 

2. Szabolcs megye politikája és nemesi társadalma 1790-1830, doktori disszertáció, 1982. A 
szabolcsi nemesség rétegződése 1797-ben/Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás I-H. 1979. 
A Rendi társadalom-Polgári társadalom kötetekben megjelent tanulmányok: A Rétköz nemesi 
társadalma 18-19. században 1986. A szabolcsi agrárszocialista mozgalom sajátosságai 1989. 
Helyi hatalom, helyi társadalom, Kisvárda 1848-ban, 1990. Egy currentális könyv vallomásai 
1842-1849. 1991. 
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A megyei önkormányzat reformja Szabolcs megyében 1790-1848 , Levéltári Szemle, 1981/ 
1. A nemzetőrség szervezése Szabolcsban 1848 nyarán, Szabolcs-Szatmári Szemle 1990/2. 
Helyi társadalom egy parókia diáriumában, BGYTKF Acta sorozatában 1996. 

3. A közelmúltban megjelent dolgozatok ( legtöbb a kandidátusi fokozat megszerzésével járt 
együtt) az ország különböző területeiről adnak a nemességről információkat. Baranya megyéről 
Ódor Imre, Biharról Papp Klára, Bács-Kinkun-Szolnok megye kiváltságosairól Bánkiné 
Horváth Erzsébet, Veszprém megyei specialitásokról Hudi József, Zemplén megye 
nemességéről Erdmann Gyula, Tolnáról Glósz József helyi sajátosságokat elemző tanulmányai 
szólnak. Pálmány Béla Nógrád megyéről, a nemesség minden rétegéről írott tanulmányai 
adnak eligazítást. A korábbi irodalomból Szabó Istvánnak az Ugocsáról, Maksai Ferencnek a 
középkori Szatmárról írott munkái jelentettek nagy segítséget. Más szempontból viszont a 
Hajnal István kör más tagjai is közvetlen segítséget adtak. Gyáni Gábor, Kövér György, Benda 
Gyula a történetírás külföldi elméleteiről szóltak, Tóth Zoltánnak a tanulmányai pedig 
kitekintésre ösztönöztek. Mintául szolgáltak Bácskai Vera várostörténeti tanulmányai. 

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Levéltár (SZSZBmLt) IV. A. 1. Facs.3. N.633-639.1793. 
IV.A. l/f. Nemesi felkelések iratai, és a Fasc.l3.N.232, 239. 1797 

5. Történeti statisztikai évkönyv, Bp. 1963.1n. Veres Miklós Szabolcs megye népességi viszonyai 
a XVm. században 

6. Faragó Tamás: Háztartásszerkezet és falusi társadalomfejlődés Magyarországon 1787-1828, 
Agrártörténeti Szemle, 1978.1-2. 

7. Láczay Magdolna: A Patay család egy inventárium tükrében/ Borsod-Abaúj-Zemplén Levéltári 
Évkönyve VI. 1990.; Gégény község parókiáján az 1750-es évektől folyamatosan vezetett 
diárium feldolgozása során volt megfigyelhető, hogy különböző időben ugyanazon családot, 
ezen belül még ugyanazt az embert is többféle jogállásúnak nevezik. 

8. A szabolcsi nemesség rétegződése 1797-ben címmel 1979-ben, megjelent a Szabolcs-Szatmár 
megyei Helytörténetirás I-II. kötetben 

9. Frisnyák Sándor : Magyarország történeti földrajza, Bp. 1990. Réfi Oszkó Magdolna: A Rétköz 
földhasznosítása a XIX. századi vízi munkálatok előtt, Agrártörténeti Szemle 1-2.1986. 

10. SZSZBmLt IV.A. l /g irategyüttesben megtalálhatóak mind az előkészületben felvett 
investigatiók, mind az úrbéri tabellák. 

11. SZSZBmLt. IV.A.l. Fasc.16. N. 1298. 1816, Conscriptiópopuláris 
12. Fényes Elek: Magyarország leírása I-II. Pest. 1847 és a Magyarország geográfiai szótára 

I-IV. Pest, 1851. 
13. SZSZBmLt. IV.A.l.Prot.l. 1790. 
14. SZSZBmLt. V . A. irategyüttes, valamint Hársfalvi Péter: Az önkormányzat Nyíregyházán a 

XVIII-XIX.században, Bp.1982. 
15. A zsidó összeírások szám szerint is kimutatható növekedésről vallanak: SZSZBmLt. 

IV.A.l.Fasc. 68.N.2132.1767.,Fasc.68.N.2184.1767., Fasc.35. N.92.1785ésaIV.B. 109. 
Zsidóösszeírás 1848. 

16. SZSZBmLt. XIII. Kisebb családi levéltárak, ezen belül a Patay család levéltárában találhatók 
osztálylevelek, végrendeletek, árendáló szerződések. 

17. SZSZBmLt. XIII.7. és Kállay András: Vegyes közlemények 1882-1911. Nyh.1912. 
18. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye monográfiája l.k. Nyh. 1993. 
19. Láczay M. : Helyi társadalom egy parókia diáriumában, kiadás alatt. Száz év egy család 

életében több generáción keresztül adott alkalmat arra, hogy a különböző jogállást vagy ők, 
vagy a környezetük vallomása mutassa. 

20. Tóth Zoltán írásai, különösen a Századvég című folyóiratban 1991 -ben publikált tanulmánya, 
a Rendi norma és a " keresztyén polgárosodás". 
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Turbuly Éva 

Adatok a hivatali visszaélések vizsgálatához Zalában a 18. század 
közepén 

A hivatalt, illetve pozíciót viselők visszaélése hatalmukkal, e hatalom 
különféle, többnyire anyagi előnyökre váltása mindig létezett, s mert az emberi 
természet keveset változott az évezredek során, ma is előfordul. Igaz, ha 
kitudódik, talán nagyobb nyilvánosságot kap, mint korábban. 

Általánosnak mondható ugyanis, hogy a "mundér becsületének" 
védelmében ezeket az ügyeket belügyként kezelték, lehetőleg kizárták a 
nyilvánosságot. Ez részben magyarázat is arra, hogy kutatásaim során, amelyeket 
foként a zalai feudális megyei anyagban folytattam, viszonylag kevés, gyakran 
csak áttételes utalást találtam. Az már többször előfordult, hogy valakit, vagy 
valakiket feladataik elégtelen ellátása, vagy kötelességmulasztás miatt mentették 
fel, marasztaltak el. íme néhány példa a megelőző két évszázadból: Zalában 1580 
decemberében figyelmeztették, majd a következő év júliusában lemondatták 
Eördögh Gergely és Csányi Bernát alispánokat, mivel állandó viszálykodásuk 
miatt nem tudták ellátni hivatali kötelezettségeiket.11600 januáijában Perneszy 
alispán arra panaszkodott, hogy a szolgabírák nem akarják a hivatalos leveleket 
a török miatt Kanizsa felé vinni, inkább eldobálják azokat. A közgyűlés bírságolás 
helyett mindössze a levelek továbbítására kötelezte a gyáva officiálisokat. A 
18. század első évtizedeiben statutumot hoztak a nemtelen, illetve feladataikat 
maradéktalanul ellátni nem tudó esküdtek lemondatásáról. Igaz, a rendelkezést 
többször is megismételték, ami azt mutatja, a végrehajtás nem volt következetes.3 

Gyanúsabb az a Vas megyei bejegyzés 1599 elejéről, amikor a 
megyegyűléseken többen, köztük Zichy György és Nádasdy Tamás kérték 
ismételten az alispánok lemondatását, amelyhez "nem hiányoznak ugyanis az 
okok". Még az év november 25-én a két érdekelt "önként" lemondott.4 Súlyosabb 
ügyekben nyilvános elmarasztalás csak az alacsonyabb rangban szolgálókat érte. 
Zala 1598 január 22-i törvényszékén5 tárgyalták Görög Balázs esküdt ügyét, aki 
öt társával együtt a lövői várból megszökött elítélteket - köztük egy törököt és 
egy gyilkost - pénzért szabadon engedett, sőt róluk a béklyókat is letörte. 
Felmerült a gyanú,- hogy Görög "hivatala megcsúfolásával" más foglyokat is 
kivett a törvény keze alól. Egyéb latorságai is kiderülvén, ügyében további 
vizsgálatot rendeltek el. 

Vas vármegye közgyűlése 1604. augusztus 23-án kelt bejegyzése szerint6 

felsőőri Kis Ambrus esküdt "nem szolgált eléggé tisztességesen, ahogy illett 
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volna", ezért megfosztották tisztségétől, és a megyében többet nem viselhet 
közhivatalt. 

Ha méltatlanul, vagy legalábbis bizonyíthatatlanul ért vád megyei 
tisztviselőt, a testület példát statuált. 1612-ben Mészáros Mihály azzal vádolta 
Árki Mihályt, hogy nem érdemli az esküdtséget, hamisan esküdött egy határjárás 
során. Mivel a tanúk az inkvizíció során a vádló ellen esküdtek, 40 forintban 
marasztalták el, aminek 2/3-a a bírákat, 1/3-a a méltatlanul gyanúsítottat illette. 
Különösen érzékenyek voltak autoritásuk sérthetetlenségére az alispánok. A 
sérelmet többnyire mágnásoktól kellett elszenvedniük, orvoslását a felsőbb 
hatóságoktól kérték. 

Áttérve a címben meghatározott mondandóm kifejtésére, a 18. század 
közepétől, ha ritkán is, akad példa tisztviselők elleni fegyelmi vizsgálatokra. Benda 
Gyula kutatásaiból derült ki, hogy Parraghy László főszolgabíró ellen 1757-ben 
hivatali hatalommal való visszaélés és sikkasztás miatt folytattak eljárást, amely 
miatt lemondásra kényszerült.7 Egy másik zalai példa képezi tanulmányom 

o 
tárgyát. A levéltárban található három doboznyi irat, amely többségében a 18. 
század hetvenes éveiben keletkezett, s az iratlisták szerint annak a mintegy 16 
csomót kitevő peranyagnak a maradványa, amely Markovics Istvánnak, a 
kapornaki kisebb járás alszolgabírójának a megyei kasszát súlyosan megkárosító 
üzelmeit vizsgálva keletkezett. Még érdekesebbé teszi az ügyet, hogy Markovics 
eme ügyleteket nem magányosan, hanem mintegy "bűnszövetkezetben" követte 
el. A haszonélvezők és tettestársak között voltak az alárendelt megyei katonák, 
Bán János vicegerens, Sághy Imre esküdt, Kiss János másik alszolgabíró. A 
háttérben szemet hunyó, s egyben jó hasznot húzó pártfogóként, leveleinek 
ismeretében mondhatjuk: atyai barátként ott állt forintosházi Forintos Gábor 
ordinárius alispán és királyi tanácsos is. 

A minden részletre kiterjedő alapos vizsgálatot kipattantó okot nem 
ismerjük, ahogy azt sem, hogy Markovics 1771 karácsonyán bekövetkező halála 
után, a jelentős örökség feletti huzavona pattantotta ki, vagy már korábban 
felmerült a gyanú, hozzájárulva a hosszabb ideje betegeskedő Markovics testi 
bajainak súlyosbodásához. 1772. április 5-én galántai Balogh László gróf, királyi 
biztos vezetésével már kiküldték a deputációt viselt dolgainak vizsgálatára, 
amelynek eredménye a már említett 16 csomó, egyenként átlagosan 700-1000 
irattal. Ezek családi és magánlevéltára mellett teljességre törekvőén tartalmazták 
az alszolgabíró hivatali működése során keletkezett dokumentumokat, különös 
tekintettel a hatáskörébe tartozó megyei kvártélyházakkal és a közmunkákkal 
kapcsolatos elszámolásokra, a számára kiadott, illetve általa beszedett pénzek 
elismervény eire. 
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A vizsgálat részeként lakóhelyén, Kanizsán és a hivatali működése alá 
tartozó falvakban összeírták, milyen közmunkákat végeztek az eltelt mintegy 
12 évben, s általában milyen sérelem, kár érte a lakosságot megyei tisztviselők 
részéről. Megkeresték azokat a céheket is, amelyeknek mesterei e helyek vásárain 
árusítani szoktak. A jelentések Kanizsáról, a mezővárostól, az ottani uradalmi 
tiszttartótól, a falvak egy részéből, (Hetés, Kerecseny, Fityeháza, Bocska,Galambok, 
Gelse, Dióskál) valamint az egerszegi és keszthelyi varga és szűrszabó céhektől 
maradtak fent. E távolról sem teljes iratsorozatok alapján - beleszámítva azt is, 
hogy a panaszok felsorolásakor a károsultak növelni igyekeztek az őket ért károk 
nagyságát, illetve kisebbíteni saját mulasztásaikat, vétkeiket - áttekinthető képet 
nyerünk arról, hogy a hatalomgyakorlás különböző szintjein lévők milyen módon 
károsították az egyént és a közt. 

A feljebbvalók jóindulatának megnyerésére, a szolgálatok megköszönésére 
a megye is gyakran adott természetben, vagy pénzben kisebb-nagyobb ajándékot 
(discretio) a házi kasszából, amelyet a jegyzőkönyvben is rögzítették. Szokás 
volt ez alsóbb szinteken is. Kanizsa mezőváros fácánnal, hallal, kősóval, 
borjúhússal, citrommal, rozsolicsnak nevezett likőrféleséggel adózott a vármegye 
vezető tisztviselőinek jóakaratuk megnyerésére. Mindez évente csekély összeget 
jelentett számukra. Jóval többet adtak az összeírások költségeire, a vármegyei és 
a végrehajtásokat végző katonák étel- és italköltségeire. Gyakran szerepelnek az 
"eskütt úrra és katonájára", katonákra, executorra kifejezések közelebbi 
megjelölés nélkül. Ezek porcióköltséget, illetve ajándékot egyaránt jelenthettek. 
Külön tételben számolták el a kanizsaiak a vármegyei szolgálatban nálük eljárt 
tisztviselők lovainak zab és szalma adagját, ami többszáz forintos tételt tett ki az 
évek során. 44 forintot adtak ki a vármegyei tisztviselők magáncéljaira végzett 
gyalog és szekeres munkák, szállítások. Ezek között szerepelt mész és épületfa 
szállítása az alispán, Forintos Gábor épülő kanizsai házához, keréknek való fa 
Markovics malmához. 

A vizsgálat során a legsúlyosabb vád a vármegye vagyonának megkárosítása 
volt, amelyet Markovics rendszeresen megdézsmált saját, atyai pártfogója, 
Forintos alispán, valamint rokonai és lekötelezettjei hasznára. íme a példák 
csak Kanizsáról: a vármegye istállójából a padlásokat és az alatta való gerendákat 
karfákkal együtt az útcsinálásra kirendelt emberekkel felszaggattatta, és az alispán 
úr házához vitette. Ugyanoda meszet, fát, a közútak javítására szánt fövenythordatott. 
Két kapufát vitetett sógora, Vágner György, három talpat Bobek Márton istállója 
számára. 

Hosszú bűnlajstromot sorolt fel az alispán, Markovics és Sifter Mátyás 
vármegyei katona ellen egy aláírás nélküli jelentés, amely - tartalmából sejthetően-
az uradalmi tiszttartó összeállítása. A sort az alispánon kezdte, aki mihályfai 
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kúriája mellett nagy házat építtetett Kanizsán, mivel fiai, Ádám és Gábor ide 
jártak a piaristák gimnáziumába. A munkák megszervezője Markovics volt, aki 
a fából készült régi házat elhányatta, - a telket a szomszédok égett házhelyeit 
megszerezve - megnövelte, s másfél nyár alatt nagy házat, granáriumot, istállókat 
építtetett fel, nagyrészt közmunkával, a kanizsai és kiskomáromi kvártélyházakhoz 
felszámolt téglából, kőből, mészből és fából. A kvártélyházakhoz vasalatokat 
Grazból és Regedéből,9 deszkákat és léceket Stájerországból hozatott a gondos 
Markovics, természetesen az alispánéval együtt. Hogy azok "hogyan keveredtek 
össze", utólag már lehetetlen volt megállapítani. Ugyanazokkal a mesterekkel 
dolgoztatott az alszolgabíró mindkét helyen, így a fizetések körül is valószínűsíthető 
a manipuláció. A Forintos házába befektetett közmunkák és anyagok mértékét, -
talán túlzóan - a jelentés 3050 forintban állapította meg. 

Családjával Kanizsára költözve, az alispán a közös legelőből magának 
árkoltatott egy nagy darabot rétnek, a tűzifát a környékbeliek hordták be számára. 

A jelentés hosszan sorolta Markovics saját hasznára elkövetett manipulációit 
is. Magánügyeit a megye parancsaként tüntette fel, így hajtatta például segítőivel, 
Sághy Imre esküdttel és Sifter Mátyás katonával négy forint büntetés terhe alatt 
a környékbeli falvak lakóit gyakorta vadászatra, sokszor a legnagyobb 
dologidőben. Malmához a fát forspontban vitték, a malmot a molnárok 
közmunkában javították, általában "mindennemű gazdaságát, kaszálását, aratását 
vármegye dolgában kölletik az szegénységnek végben vinni," - írták. "Oly fortélya 
vagyon, hogy mindenkor bizonyos száma fák levágását, faragását, s be is hordását 
tette az szegénységre, legszorgalmasabb üdőben. Csak azt váija, hogy a faluság 
bémenjen hozzá könyörögni, megalkuszik vélek, hány munkást adjanak azon 
prefatio helyett." A sormásiak kaszáltak neki, s azon panaszkodtak, többet 
robotolnak számára, mint az uraságnak. Nagy üzletet jelentett számára a 
beszállásolt katonaság ügyeinek intézése is. 1767-ben a darmstadti ezred 
állomásozott Kanizsa környékén, akiknek a megye nagy mennyiségű zabot 
vásárolt a csokonyai uradalomban. Ezekért a szükségesnél jóval több szekeret 
küldetett, amelyek egyenként két zsák rozsot szállítottak számára Kanizsára. 
Kukoricával is kereskedett, amely a Muraközből hasonlóképpen került 
granáriumába. Az ezred elvonulása után sok abrak és széna maradt, amelyet 
később sajátjaként értékesített. Réteket bérelt, amelyet a szegénységgel 
kaszáltatott és takaríttatott be. Ha készpénzre volt szüksége, embereivel a falukra 
szállt. Arra hivatkozva, hogy a falusiak a tűzre nem vigyáztak, a konyhában nem 
őriztek vizet, kemencéik elhanyagoltak, falvanként 100 forintnál több 
büntetéspénzt is beszedtek, vélhetően saját hasznukra. Az adók kirovásánál is 
felmerült a gyanú, hogy az okosabbak kevesebbre köteleztettek. 
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Kiszolgáltatottak voltak a falvak jobbágy lakói, akiket gyakran ember 
számba sem vettek. Folyamatosan közmunkákra, elsősorban az utak és hidak 
javítására, szállításokra kötelezték őket. Leggyakrabban a katonákkal találkoztak, 
akik feljebbvalóik parancsait teljesítették, de soha nem tévesztették szem elől 
saját hasznukat sem. Durva, primitív emberek voltak, hatalmukat fitogtatva sok 
keserűséget okoztak. Sifter Mátyásról vallották, hogy "Ez egy irgalmatlan pogány 
ember, a szegénység úgy fél tőle, midőn a faluban mégyen, mindha 12 tatár 
menne hozzájuk prédára. Keményen veri, üldözi, s gyakran pénzül is bünteti 
őket vármegye dolgán kívül, foként, midőn viceispány és Markovics úrnak vagyon 
valamire szüksége". Egy példa: Eszteregnyén lakó Bályi Gyurát csikózni készülő 
lovával könyörgése ellenére fövenyhordásra hajtotta. A ló a kanizsai piacnál az 
út közepén megellett, de tovább kellett vele menni. így a csikó elveszett, a ló 
tönkrement, a cigányok vették meg egy láncért. 

Végrehajtás, összeírások alkalmával a falvak lovastól tartották a kiszálló 
tisztviselőket és katonákat, akik étkeztetésükkor különleges igényekkel álltak 
elő, így aztán szívesebben fizették meg pénzben az orális porciót. "Öt krajcár 
étel árát kelletett nekik fizetni, mert inkább a szegény ember megadja az négy, 
vagy öt krajcárt, mindsem az katonának főzzön. Tudniillik, hogy megparancsolja 
az katona: főzz nekem egy tyúkot metélttel, másik pedig: süss nékem malacot, 
zsíron káposztát és vajba rétest, az káposzta tetejébe tedd..." 

A lakosság a törvény és statutumok által megszabott kötelezettségei mellett 
nem mert nemet mondani a privát szolgálatokra. "Kérését pedig meg nem mertük 
vetni", "kemény ember volt az bíró uram, féltünk, két szekeret adtunk" olvashatjuk 
a vallomásokban. A fityeháziak arról panaszkodtak, hogy Markovicsnak több 
alkalommal kukoricát szállítottak négy-négy szekérrel, a rossz út miatt egy 18 
forintot érő ló odaveszett. A beszállásolt katonaság számára adott 12 köböl zab 
árát "elfelejtették" megfizetni számukra. Bán János az egész falut 12 forintra 
büntette, mivel Brez György házánál a konyhában kendert szárogattak. Hat forintot 
fizettek, mivel késlekedtek a vármegye istállójának elkészítésével, a katonáknak 
külön hat máriást. Külön keresztjük volt Sifter Mátyás, aki - mivel rétje, s talán 
egyéb jószága is volt a határban - az átlagosnál gyakrabban járt feléjük. Náluk 
vadászva gyakran tartották lovastól úgy, hogy "minden ételére egy tikot sülve, 
egy tikot pedig fűlve kölletett adni". Máskor a falusiak ökre tévedt a rétjére, 
minden ökör után egy-egy máriást kellett fizetni, s a rétet elkertelni. "Nagy 
kevélysége miatt minden böcsületes aszonyt jó kedvébül is szajhának mondott, 
firfiui embert pedig Hunczfutnak másképpen nem is nevezett" - szólt róla a panasz. 

A bocskaiak állítólag nem kapták meg a currenst arról, hogy tűzvédelmi 
okból a konyhákon vizet kell tartani. Markovics "azt állétván, hogy a nemes 
vármegyének parancsolatját" semmibe veszik, 15 forintot húzott rajtuk. Fizettek, 
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ha lyukas volt a töltés, javítatlan a híd, vagy az út. A vármegye szolgálata sok 
mindent elbírt. Egyszer egy kanizsai hadnagy számára szállítottak Bán János 
parancsolatából 100 szál hasogatványt, máskor a forsponba járó szekerek után 
kaptak két forint helyett fél tallért. 

A kerecsenyiek fizettek a vasárnapi dióverésért 12-13 forintot, kender-
szárogatásért a konyhában 8-12 forintot, férj a feleségéért - mert az feslettség 
gyanújába került -12 forintot, ugyanezért egy legény egy gyanú és egy bizonyított 
eset fejében 14 forintot. 

Nem volt könnyebb a vásárokon árusító mesteremberek élete sem. 
Közülük az egerszegi vargák és a keszthelyi szűrszabók jelentései maradtak fent. 
Néhány példa: Nagy Mihály alispánsága alatt azzal vádolták meg a vargákat, 
hogy pápai kollégáikat levélben tanácsolták el a helyi vásár látogatásától. Ezért 
az alispánnak egy aranyat, embereinek bocskorokat kellett adniuk, negyven forint 
értékben. Gáli Gáspár esküdt, a veszprémi püspök egerszegi tiszttartója, amikor 
készlethiány miatt nem kapott elegendő bocskort Vidovits Jánostól, "fiával 
udvarára hajtotta, haragjában 15 pálcza ütéssel megverette". Nem jártak jobban 
a keszthelyi szűrszabók sem. A kanizsai vásáron Markovics megbízásából Sifter 
katona két-két dolmány szűrt vitt el Kutasi János inastól, arra hivatkozva, hogy 
azok szegett szűrök. Az eset egy év múlva megismétlődött. Hasonlóan járt Tóth 
Istók is, tiltakozására 30 pálcát ígértek fizetségül. Máskor a limitált ár túllépésére 
hivatkozva szerezték be szűreiket a vármegye tisztviselői, a katonáktól aszolgabíróig 
bezárólag. A keszthelyiek kára az évek során 45 forintra rúgott. Ezen kívül, ahogy 
írták, "sokszor a vásárokon alkut kölletett tenni az vicegerensekkel, hogy több 
háborgatásuktól megmenekedvén békességben árulhassák munkáikat, s hol 
harmadfél forintokat, hol pedig többet alku szerént meg is vettek rajtok." 

Tovább nem sorolva az egyedi példákat, látható, hogy bizonyos típusú 
visszaélések általánosak voltak. A vármegye képviselői - különösen, ha nem 
voltak úrbéreseik - földjeiket részben, vagy egészben ingyenmunkával 
műveltették, terményeiket, az épületfát ingyenfuvarral szállították, maguk és 
rokonságuk ruha és lábbeli szükségletének egy részét a vásárokon szerezték be. 
Rendszeresen és több helyről húztak ajándékokat pénzben és természetben 
jóindulatuk megnyerésére. A falukba, vásárokba kiszállva a szabályrendeletek, 
limitációk betartását ellenőrizve büntették okkal, vagy éppen ok nélkül a 
lakosságot. A bírságpénz egy része törvényesen is őket illette, olykor azonban a 
teljes összeget megtartották. 

Komolyabb büntetőjogi felelősséget vet fel az a vizsgált ügy, amelyben 
Bán János vicegerens tett vallomást, mely szerint Forintos és Markovics a 
jelenlétében egyezett meg arról, hogy nemes szabari Eőri István büntetőügyét 
nem viszik tovább a törvényszék elé. A vallomást később ugyan visszavonta, 
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felmerül azonban a kérdés, korábban miért vallott terhelően egy ilyen konkrét 
ügyben, amely eszerint meg sem történt. 

Markovics István csak üzelmeinek és összeharácsolt vagyonának 
nagyságával borzolta a többieknél jobban a kedélyeket. A terménykereskedelembe 
bekapcsolódva jól hasznosította kedvezményezett helyzetét, s azt, hogy a 
beszállásolt katonaság ellátását szervezve szinte korlátlan mértékben juthatott 
ingyenmunkához, fuvarhoz. A kvártélyházak építését, javítását irányítva, 
építőanyagot szerzett. így tudta felépíteni Forintos alispán és saját, vagyonát és 
rangját messze túlreprezentáló kőből és téglából készült házát üvegablakokkal, 
hatalmas terménytárolókkal és istállókkal. A ház értékét halála után 3541 forintra 
becsülték fel. A házban található kb.1000 forintnyi ingóság mellett a készpénz 
és a kötelezvények értéke az első inventáláskor 2607 forintra rúgott, egy részük 
azonban később eltűnt. 

Jól megismerve az emberi természetet, úgy látszik az alszolgabíró, aki az 
1750-es évek közepén esküdtként kezdte a hivatali szamárlétrát, senkiben sem 
tudott igazán megbízni. A hatvanas évek második felében Forintos kommendált 
neki menyasszonyt, több levelében is erőteljesen bíztatva a házasodásra, hosszan 
ecsetelve a jelölt kedvességét, jóságát, Markovicshoz való hajlandóságát. A 
házasság azonban valamilyen okból elmaradt. Egy leánytestvéréről tudunk, aki 
Vágner Györgyhöz ment feleségül, egy kislányt, Krisztinát szülve neki. Markovics 
az iratok alapján támogatta tehetetlen, vagy inkább mihaszna sógorát, aki gyakran 
fordult hozzá protekcióért, pénzért. A fiatalasszony hamarosan meghalt, Vágner 
új asszonyt vitt a házhoz, majd hamarosan szintén távozott az élők sorából, 
adósságokat hagyva maga után. Ezek fejében Markovics a kislány gyámjaként 
rátette kezét a maradék vagyonra, földönfútóvá tette az özvegyet. 

Bizalmas, familiáris és baráti vonatkozású kapcsolata az ötvenes évek 
derekán, esküdt korában kezdődött Forintos Gáborral. A hivatalos leveleket 
hamarosan melegebb hangúak követték, ahol a megszólítás Bizodalmas, kedves 
Bíró Uramra, Édes Öcsém Uramra változott. Az alispán levelei a hivatalosak 
mellett magánjellegű megbízásokat is tartalmaztak. Felesége szülésére Markovics 
küldte a bábát, a ferencesek apotékájából a szükséges gyógynövényeket, olajakat. 
Gyakran hívták vendégségbe, az alispánné asszony olykor egy-egy kaláccsal 
tisztelte meg, mindenkor szívesen üdvözölve, s jó egészséget kívánva neki. A 
házasodásra is erősen biztatta, beígérve, "törzsököt huzat vele", ha nem adja be 
a derekát. A ház ügyei mellett Markovics intézte a Kanizsán tanuló gyerekek 
ügyes-bajos dolgait, gondoskodott élelmezésükről, arról, hogy megfelelő 
korrepetitort kapjanak. Ujabb Gábornak ténylegesen vagy jelképesen a 
keresztszülője lehetett. Róla külön is megemlékezett végrendeletében, egy 
aranyórát és 500 forintot hagyva rá. Az alispán képében behajtotta számára a 
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másoktól "barátilag" beígért ajándékokat. Csíkok, viza, oltványok, bor, gomba, 
csigák és hozzájuk való olaj tette változatosabbá a mihályfai Forintos ház 
étrendjét. A falukból cseresznyét, a nemesi kúriákból őzet, nyulakat, vadkacsát, 
libát, csibét küldtek néha önként, néha kérésre, amelyek beszállításáról Markovics 
gondoskodott. Utasításokkal látta el a perlaki ispánt, felügyelt arra, hogy rendben 
menjenek az ottani Forintos- gazdaság dolgai. 

A levelek a két ember kapcsolatán túl azért is érdekesek, mert kiolvasható 
belőlük, milyen intelligens és finom módszerekkel fordította beosztását saját 
javára Forintos. Durvább ügyekben, így a kanizsai ház építéséhez szükséges 
építőanyag, fuvar megszerzésénél Markovicsot tolta előtérbe, sürgős fizetnivalója 
előteremtésekor is őt kérte meg, hogy a bor árából, vagy árendából teremtse elő 
a hiányzó 300 forintot. Hogy honnan és milyen módon, arról úriember módjára 
nem kérdezősködött. A kocsmák éjszakai bezáratásakor finoman utalt csak arra, 
hogy "nincsen regula exceptió nélkül", a dolog továbbgondolását hű emberére 
bízta. Ahogy fentebb is látszott a háztartás ínyencségekkel való ellátásánál, 
kifogyhatatlanok voltak ötletei kisebb nagyobb baráti szívességek kérésében és 
behajtatásában osztályos társaitól is, akik nem mertek ellentmondani kérésének. 

Végezetül néhány szót a per utóéletéről. A betegeskedő Markovics több 
végrendeletet is készíttetett. Közülük az iratmaradékból egy került csak elő. E 
szerint a végrendelet végrehajtásával atyai pártfogóját, Forintos alispánt bízta 
meg. A házat gyámleánya örökölte, olyan feltétellel, hogy ha házassága miatt 
nem lenne rá szüksége, a piaristák kapják. Ha az atyák nem jutnának hozzá, 
készpénzéből 2000 forintot hagyott rájuk, további 500 forintot a helyi 
kongregációknak, azzal a feltétellel, hogy a barátokkal együtt hetente szentmisét 
mondjanak maga és családja lelki üdvéért. A hagyatékból a végrendelet óhaja 
szerint Forintos is szépen részesedett volna. Az ingatlanokból egy külsőkert és 
egy pincés szőlő, fiának 500 forint hagyattatott. Őt illette a behajtott adósságok 
harmada és a kanizsai malom jövedelme. További összegeket kaptak a piaristák 
és a ferencesek, jelentősebb összegek mentek két magához vett árva nevelésére, 
iskoláztatására. Vágner Krisztina halála esetén része megoszlott volna Forintos, 
a piaristák, és jótékony célok szolgálatában. Utóbbiak szegény diákok napi 
élelmezése és .oltárok állítása a nyughelyének kijelölt Nepomuki Szent János 
kápolnában. 

Mivel azonban kiderült, hogy Markovics hivatali működése alatt tízezres 
nagyságrendben károsította meg a vármegye pénztárát, vagyonát a károk 
jóváírására fordították. Bár időközben Vágner Krisztina is elhalt, a kintlévőségek 
behajtása nehezen folyt, s a közgyűlési jegyzőkönyvek tanulsága szerint még 
1781 -re sem fejeződött be 
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Nehéz helyzetbe került Forintos Gábor is, aki ellen per indult egyrészt a 
közvagyon, másrészt a Markovics- hagyaték hűtlen kezelése miatt. E pernek 
azonban a jegyzőkönyvekben nincs nyoma, valószínűleg felmentésével végződött. 
Mindenesetre a közbizalom meggyengült irányában, s a következő tisztújítás 
alkalmával, 1774 áprilisában nem választották újra alispánnak. Közszereplését 
azonban nem adta fel teljesen. Még ez évben mint Deák Gábor és Hertelendy 
Anna válásának előmozdítója szerepel a jegyzőkönyvekben.10 Egy másik vizsgálat 
irataiból tudjuk, hogy e ténykedéséért Hertelendy Annától értékes "fehér 
edényeket" kapott ajándékba, amelyeket el is fogadott. Úgy látszik, az 
ajándékokhoz való hajlandóságát a kellemetlen közjáték sem tudta elvenni. 
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