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Kövér György 

LAUDATIO HELYETT... 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kör. Egy egészen kicsiny kis kör. Nem el-
fogultság mondatja velem, hogy egészén jóravaló emberekből. Nem szerettek volna mást, csak 
azt, hogy az számítson, milyen mű kikerekedik ki a tollúk alól. Úgy gondolták ehhez nem kell 
más, mint pontos kérdésfelvetés, a források alapos elemzése, az eredmények szabatos megfo-
galmazása, közzététele és szabad megmérettetése. Olyan szabályok és normák szerint, amelyek 
érvényessége túlnyúlik a patrónusok világán, s a kisded praktikákon. Túl voltak már az első 
fellángolásokon, de nem érezték magukat tehetetlennek. Nem akarták már megváltani a világot, 
de a maguk változtathatóságához még volt reményük. 

Az ilyenfajta köröknek úgy látszik a természetéhez tartozik, hogy saját értékeiket a kö-
rön kivül is terjeszteni szeretnék. Innen fakad expanzivitásuk. Viszonyítási pontokat kutatnak 
hát környezetükben. Névadót és támogatókat próbálnak keresni. A névválasztás a szakmai érték-
rend folytathatóságát tanúsíthatja. A támogatók élményvilágához ugyanazon értékeknek kell 
szervesen hozzátartozniuk. 

Mentek, mendegéltek. Mind többen lettek. Eljött az ideje, hogy elöljárókat válasszanak 
maguknak, nehogy eltévedjenek a rengetegben. A jelöltekkel szemben kemény feltételeket szab-
tak. A legfontosabb: legyen tekintélye közöttük, az értékek azonossága révén, de legyen bizal-
muk is benne, normái szigorúsága alapján. Ne legyen kompromittált a hatalom által, de sére-
lemből se törjön vezető szerepre. Az minősítse, amit letett az asztalra, ám szerénysége is hitele-
sítse. 

Ez a születésnapi jubileum talán a legjobb alkalom, hogy elmeséljük, miért is esett an-
nak idején Verára a választásunk. Akkor is, ha sok mindenben nem tudtunk megfelelni saját 
elvárásainknak és már azt is tudjuk: a magunk megváltoztatása a legnehezebb. Akkor is, ha a 
külső játékszabályok - a csillagok mostani állása szerint - erősebbeknek bizonyulnak nálunk. 
Akkor is, ha választottunk sokszor kétesnek érzi szövetségesei megbízhatóságát. 
A mesék azonban mindig jól végződnek. A borús hangulatokat túlszárnyalja a képzelet. S bár 
valószínűleg valamennyiünket fantáziánk behatároltsága tett történésszé és nem mesemondóvá, 
hadd tegyem fel a költői kérdést ünnepeltnek és ünneplőknek egyaránt: van ebben az eredet-
mondában valami, amit ma - akár történészként is - másként találhatnánk ki? 



Benda Gyula 

KÖSZÖNTŐ 

Tisztelői, barátai, kollégái és tanítványai azért jöttek össze, hogy köszöntsék Bácskai 
Verát s tisztelgésként átnyújtsanak neki egy kéziratos tanulmánygyűjteményt. A kötet és a jelen-
legi ünneplés elsősorban a Hajnal István Kör közösségének tiszteletadása Verának - s ezért a 
kevésbé akadémikus hang, ezért a nem mindig tökéletes szervezés. 

A szerzők, a megjelentek és meg nem jelentek s sokan mások, akik nem tudtak esetleg 
eljönni, először is a történész előtt tisztelegnek. Bácskai Vera neve és munkássága összefonódott 
a városokkal, Budapesttel, ahol született és él, a magyarországi városhálózattal, amelynek kuta-
tását megújította. Engedjék meg, hogy ne az eddigi életmű kronológiai értékelésével vagy tar-
talmi bemutatásával méltassam a történészkutatót, hanem ars historica-jának számomra lénye-
ges pontjait emeljem ki. 

Bácskai Vera kérdéseket tesz fel múltunk megismerésében, s kérdései történeti hagyo-
mányainkból kiindulva korszerűvé igyekszenek formálni képünket. A középkorvégi mezőváros-
októl így vezet az út a koraújkori városhálózathoz, a hagyományos filológiától a kvantifikációig. 
Bácskai Vera történetkutatói törekvései nem a napi politikai aktualitást célozzák meg, ennél 
mélyebbre akar hatolni - ráérez vagy megteremti azokat a kérdéseket, amelyek jelenünkben ak-
tuális problémái történeti útunknak, önszemléletünknek. A polgárosodás valós megismerését 
előmozdító kutatásai és kutatásszervezői törekvései megelőzték a politikai divatot és túlélik azt -
formálhatták és formálhatják történeti tudatunkat és gazdagítják az egyetemes történeti tudást is. 

A történész kérdéseire a források faggatása ad választ - Bácskai Vera munkásságának 
alapvető jellemzője a mindenkor gazdag forrásfeltárás. A klasszikus középkortörténeti képzés 
adta meg számára a mesterség, a forráskritika ismeretét. Hány és hány korábban elhanyagolt 
forrás került a látószögébe és ifjú történészek sorát nevelte ezek feltárására és megszólaltatására. 
De a források - legyünk őszinték - nem beszélnek maguktól. Azokat meg kell szólaltatni. Bács-
kai Vera sokat tett azért, hogy hallgatag forrásaink ékesszólóvá váljanak - a kvantitativ módsze-
rek, a sokváltozós elemzési eljárások úttörőjeként mutatott példát. Talán európai elsőbbségre is 
igényt tarthatnának Nagy Lajossal közösen végzett kutatásai, ha a magyar tudományos publiká-
lás malmai nem őrölnének oly lassan. Bácskai Vera mégsem lett kvantitativ új történetíró. 
Újabb kérdései más módszerek irányába vitték - nem a módszertan, hanem a kérdések és a for-
rások diktálnak, a módszer csak szolga. 

S mindehhez járul az egyetemes történeti tájékozódás és tájékozottság. Ez egyszerűen 
azt jelenti Bácskai Vera szemléletében, hogy mindig tudja, Európa mely részében található Ma-
gyarország, Budapest vagy a Rippl-Rónai utca. Európa számára természetes közeg, nem a fris-
sen érkezett barbár félelme és csodálata mozgatja, nem is vágykép az, hanem múltunk és jele-
nünk ezeréves (pontosabban millecentenáris) kulturális tere, ahol otthonosan mozog - s ez ese-
tében nemcsak politikai fogalom - az Uraitól az Atlanti óceánig. 

A történész után köszöntöm és tisztelgek a nevelő, a professzor előtt. Szándékosan 
használtam a tanár helyett a nevelőt, s a hagyományos professzort. Bácskai Vera - amikor meg-
engedték neki - mindig tanította a fiatalokat, de nemcsak mesterségre, nemcsak szemléletre, 
hanem - azt hiszem - magatartásra is. A fővárosi levéltár egykori fiataljaitól mai diákjaiig so-
kan tanultak tőle. Neki köszönhető, hogy a Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék vonzó 
munkahely és műhely lett. 
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Végül köszöntöm Bácskai Verát, az embert, aki lassan tíz év óta dolgozik velünk abban 
a kis közösségben, amelyik a történetírás és szemlélet megújítására törekedve a társadalomtörté-
netet tűzte zászlajára. Vera úgy tudott velünk dolgozni, hogy vezető szerepét csak akkor éreztük, 
amikor hiányzott, megbízhatóságát csak akkor értékeltük, amikor egy kicsit elfáradva, nem fi-
gyelt ránk. Úgy volt mindnyájunk társa, irányítója és elnöke, hogy nem éreztük, fölöttünk áll, 
előttünk jár. 

Mindnyájan sokat köszönhetünk neki, s ezt nehéz szavakba önteni - nehéz akkor, ami-
kor néha azt érezheti, hogy cserben hagyjuk, hogy nem valósítjuk meg azt, amit vele eltervez-
tünk, s amiért ő is éveket adott. Csak ilyenkor beszél saját nehézségeiről, csak így ismerhettük 
meg az általa megtett utat. 

Mindig vonzott azoknak a társadalmi csoportok múltjának feltárása, amelyik környeze-
tünk példamutató, helytállásra és értékadásra képes embereit adta. Bácskai Vera is egy ilyen 
társadalmi csoport, a pesti polgár hagyományaiból jött, de csodálatos egyénisége formálta mai 
értékké a hagyományt. Hagyomány és egyéniség, hagyomány és megújítás - kulcsszavak is le-
hetnének. 

Vera - fogadd szeretettel a kötetet, mint tiszteletünk jelét. Ez az év számodra nemcsak 
egy a múló időben, hanem döntések sorozataként a változásé is: elhagyod a tanszék vezetését, át 
akarod adni a Hajnal István Kör elnöki tisztét. Kérünk, maradj azonban velünk, s mi igyekszünk 
azon, hogy mostmár mi teremtsük meg neked az alkotás és műhely azon levegőjét, amely még 
soká éltetheti munkakedvedet. Tudod, hogy még mindig várnak rád feladatok. 

Fogadd oly örömmel ezt a kötetet, amilyen tisztelettel és szeretettel készült. 
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VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM : SUPPLEMENTUM: 
SZERKESZTŐ: Á. VARGA LÁSZLÓ, HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

Dominkovits Péter 

A PETŐHÁZI ZEKE CSALÁD A 16-18. SZÁZADBAN 

(Vázlat) 

Magyarország újkori nemesi társadalmának további kutatása, a történészek által „ne-
mesi inflációként" említett folyamat minél árnyaltabb bemutatása egyaránt megkívánja a szű-
kebb időmetszetben, törvényhatósági keretek között - vagy más igazgatási egységtől behatárol-
tan - végzett összefoglaló jellegű vizsgálatokat, miként, a társadalomtörténeti megalapozottságú 
családtörténetet is. Az alábbi kis dolgozat ez utóbbira tesz kísérletet, amikor egy Árpád-kori 
múltra visszatekintő nemesi család, a Pozsony megyei Zekék egyik ágának történetét vázolja fel 
a Sopron megyei áttelepedéstől, birtokszerzéstől, a vagyoni és pozicionális emelkedésen át az 
eladósodásig, s a család fiági kihalásáig. Remélem, hogy e felvázolt családtörténet lépcsőfokai-
ban egyszerre ott van az egyedi, a korspecifikum s az általánosítható jelenség is.1 

A név, a petőházi Zeke család neve nem cseng ismerősen a Nyugat-Dunántúl nemesi 
társadalmának kutatói számára. Nem csoda ez; maga a család mindig is vármegyei keretek kö-
zött működött, jelentős politikai tettek, birtokszerzések nem kötődtek nevükhöz." A család Sop-
ron megyében birtokot szerző ága több generáción keresztül körültekintő házasodásokkal, s cse-
kélyebb mérvű, döntően rokonsági kapcsolatain alapuló birtokvásárlásokkal magát a középbir-
tokos familiák alsó vagyoni csoportjába küzdötte fel. Sopron megyében - ahol törzsbirtokai is 
feküdtek - a vármegyei hivatalviselők közé kerültek, s nemzedékek munkájával a fáradtságos 
esküdti hivataltól az alispániig jutottak előre. E folyamat során a megyében Nádasdy szer-
vitorként gyökeret verő család - a szervitori függés keretei között - folyamatosan önállósította 
magát, s mint a megyei tisztségviselő, és birtokos családok jelentős részét, őket sem érintette a 
17. század utolsó harmadának politikai kudarca; a Wessélényi-féle összeesküvés, és az abba 
szerepet vállaló gr. Nádasdy Ferenc elleni hűtlenségi per.3 Az apák fiakat az iskoláztatással már 
a 17. század során tervszerűen készítették fel a jövedelmeket, kapcsolatokat jelentő megyei hiva-
talviselői pályára.4 A folyamatosan emelkedő család „fénypontját" a 18. század első harmadá-
ban, Zeke Istvánnal érte el. Fia alatt a stagnálás, s utódával az eladósodás következett be. Az 
előrevetett ív e tájról és más régiókból gyors asszociációkkal analógiákat juttathat eszünkbe, s 

1. E kutatási irány alapvető irodaloma: GECSÉNYIL., 1993. 237-251. p. 
2. Családtörténeti kézikönyveink a család történetét a 12. századig, III. István adományleveléig vezetik vissza. A nyéki előnévvel és vagy a 

Kossá névvel különböztetik meg őket. Bár NAGY I., 1S65. 345. p. 17-18. századi adatokat sorol a család petöházi ágáról, de annak meg-
létét sem ő, sem KEMPELEN B., 1932. 170-171. p. nem regisztrálja. Az utóbbi szerző ugyanis a 18. századra a családnak a nyéki clö-
nevet használó csallóközi, és a füssi előnévvel élő Komárom megyei ágát különböztette meg. A Zeke család történetének bemutatásához 
felhasználtam Sümeghy Dezső Sopron vármegye egykori tudós fölevéltárosának megye- és családtörténeti gyűjtéseit, és az egyháztörténész 
Balics Lajos győri kanonok megyetörténeti céduláit is. SL. Sümeghy Dezső irathagyatéka, 5., 9. d„ uo. Balics Lajos hagyatéka 4. d 

3. Pl. hasonló történt a Falussyakkal is. Ld.: GECSÉNYI L„ 1993. 241. p. 
4. A fennmaradt hivatalos iratok jelzik, a 17. század második felében, Sopron megyében a főszolgabíró, adószedő vagy a magasabb hi-

vatalokat viselők számára az írás és olvasás ismerete elengedhetetlen feltétel volt. Ld.: Győrfly Gáspár, Pászthory Zsigmond leveleit. 
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ezek, miként az ellenvetések is, a történet részletesebb megismerésével tovább bővülhetnek, fi-
nomodhatnak. 

A Pozsony megyéből származó Zeke család ősi birtokai Nyék községben feküdtek, me-
lyeket a 16. század elején Zeke János két fia; Udalrik és György igazgatott. A Nádasdy szervitor 
György 1553 januárjában, midőn Pető János leányát, Kovách Tamás özvegyét, Pető Piroskát 
feleségül vette, e házassággal székhelyét is áttette Sopron megyébe. E friggyel megszerezte hit-
vese családjának birtokát, Petőházát is. Az esküvőn megjelent tanúk; Nádasdy Tamás felesége, 
Kanizsay Orsolya és a nádor huga, Majláthné Nádasdy Anna nemcsak az ünnep fényét emelték, 
a dominuszhoz való kötődést jelezték, de talán ezeken továbblépve közvetett utalást tartalmaz-
nak a szervitori rendben betöltött tekintély növekedésére.5 Fia, a Viszlóbükön birtokos Szemesei 
László Orsolya nevű leányát feleségül vevő petőházi Zeke János örökölt és vásárolt javai védel-
mében többször is pereskedett. így 1585-ben az ugyancsak Nádasdy szolgálatban álló Sopron 
megyei alispánnal - a korszak egyik jelentős birtokszerzőjével - Megyery Imrével egy viszlóbüki 
kétkerekes malom, s 1586-ban anyja első házasságból származó leányával, akkor Ághy Miklós 
kapuvári provizor özvegyével egy szökött zsellér miatt állt perben. Ez év augusztusában az 
Újkéren megtartott törvényszéken a régió ősi birtokos famíliájának egyik képviselőjével, Niczky 
Istvánnal együtt a sok feladattal járó esküdti hivatalra választották.7 E lépéssel a Zekék a Sopron 
megyei hivatalviselő családok közé kerültek, s pozícióikat fokról-fokra erősítve a vármegyei 
hivatalviselő nemesség fontos, olykor meghatározó tagjaivá nőtték ki magukat. 

Zeke János és Szemesei Orsolya házasságából négy gyermek, három leány és egy fiú 
született. Anna Sallér Pál, Erzsébet előbb a vidék egy jónevű birtokosa, mankóbüki Horváth Fe-
renc, majd megözvegyülten Kulcha György felesége lett, s Katalinnal mint Laczkovits János 
hitvesével találkozhatunk. A Sopron megyei törzsbirtokot az egyetlen fiú, György örökölte. Há-
zasságában bizonyos tekintetben a családi tradíciót követte, mikor a horvát származású Herovits 
Magdolnát vette feleségül, aki Herovits Mihálynak, Nádasdy Pál Vas megyei főispán csejtei vára 
udvarbírájának leánya volt.8 Dominuszához a kötődést 1637. március 15-re datált végrendelete 
is bizonyítja; ott ugyanis felesége halála esetére gyermekei gyámjaként elsőként a nádort, gr. 
Nádasdy Ferencet és hitvesét, gr. Révay Juditot nevezte meg, s a továbbiakban a törvényhatóság 
egykori nagyhatalmú alispánjának utódát, Megyery Zsigmondot és sógorát. Nagy Lászlót nevez-
te meg. Végakaratában hangsúlyozottan kiemelte gyermekei katolikus hitben tartását, s nékik 
meghagyta; ők a ,,tanulásba[n] sereniek legienek, es a' keues joszagokat ne tekozolliak", s 
egymás szeretetében éljenek. Temetését Sopron sz. kir. városban, a ferences templomban külö-
nösebb külsőségek nélkül kívánta. E testamentum nemcsak deklarálta a család következetes 
katolikus hitét a reformációtól erősen érintett területen, hanem a soproni ferences templommal 
olyan temetkezési helyet nevezett meg, mely a katolikus újjászületés korában a vármegyei ne-
mesek - Sárkány, Viczav, Esterházy etc - kedvelt temploma volt.9 A testáló összes adóssága - a 
várható temetési költségeket is felszámolva - 1400 ft-ra rúgott. Ennek törlesztésére kevésnek 
vélte a majorságaiból befolyó jövedelmét, így csak e célra hitvesének 400 ft-ot testált, s meg-
hagyta, hogy az adósságok kifizetéséig büki és muzsaji részbirtokait zálogba vetheti. 

5. SL. Zekecs. It. l.d. fasc. 2. no. 13., uo. 10. d. fasc. 9. No. 19., SOÓS I., 1937. 275. p. Az eddigi fonás közzéadások Zeke György szervi-
torságát Nádasdy Tamásnál 1545-töl jelzik, de feladatairól információt nem adnak: MÁLYUSZE., 1925. 81. p. - 25. sz. jegyzet - , BAÁN 
K., 1936. 5. p. 

6. Házasságára: SL. Aeta Iuridica Tom. 1. fasc. 37. No. 1708., pereire: SL CsPKHLt fv j k v - M II. k. No. 94., SOÓS I., 1937. 275. p., TÓTH 
P., 1994. 845., 878-879., 887. sz. 

7. TÓTH P., 1994. 902. sz 
8. SL. Zeke cs. It. 2. d. sz. n , 17. d. fasc. 22. No. 14 
9. SL. Zekecs. It. l.d. fasc. 2. No. 38. BÁN J., 1939.359. p, vö.: uo. 412. p. 
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Zeke György végrendeletében a tanulásról szóló kitétel nemcsak holmi szándéknyilat-
kozat. Bár a forrásfeltárás jelen szakaszában a család iskolalátogatási helyeinek csak egyes 
részelemei ismertek, mégis ezekből, s a fennmaradt iratok, kézírások alapján bátran állítható; a 
Zeke család férfitagjait következetesen jellemezte az írni, olvasni tudás, s az iskolázottság. Való-
színű, hogy Zeke György István fiát tudhatjuk azon ifjúban, aki 1642-1643 során a nagyszom-
bati egyetemen tanult. Az ő fényes közigazgatási pályájával a család történetének több generá-
ción keresztül ívelő emelkedő szakasza kezdődött el. 1653-1662 között a Rábán kívüli kerület 
(Districtus extra Rabam) főszolgabírójává választották, s 1662 áprilisától haláláig, 1669-ig a 
megye jegyzői tisztjére (Ordinarius nótárius) fogadták. Az eddigi forrásfeltárás alapján 1666-tól 
a szomszédos Veszprém vármegye jegyzői hivatalát is viselte. Ez nem egyedi, hanem korszak 
specifikus jelenség volt; hisz egy generációval korábban a Zala vármegyében is jegyzői tevé-
kenységet folytató Szántóházy Ferenc egyszerre két szomszédos törvényhatóság, Sopron és Vas 
nótáriusaként tevékenykedett, miként egy más szintű fórumon, a győri püspök szombathelyi 
úriszékein is rendszeresen részt vett, s vezette azok jegyzőkönyveit. Darás István Sopron várme-
gyei jegyző, nádori ítélőmester is 1649-ben még Somogy, Zala, Veszprém megyékben is viselte e 
hivatalt. A 16-17. századi vármegyei közgyűlési jegyzőkönyvek regesztái utalnak Vas, Zala és 
Sopron megye szoros együttműködésére, a megyei tisztikarok személyes szintű, vagy családi 
egyezéseire, összefonódásaira, s az ezzel gyakran azonosítható birtokos nemesség egy részének 
törvényhatóságok fölötti, „regionális" birtokviszonyaira. Darás és Zeke jegyzői tisztségviselése 
nemcsak megerősíti az előbbi tényt, de tevékenységi körüket figyelembe véve az érintett terület 
kibővítését is megköveteli, ugyanis mindketten egy ideig Veszprém megyében is viselték e fon-
tos hivatalt. Példájuk folytatható; e hivatalban Zeke I. István elődje, Rabby István 1654-ben volt 
e szomszédos törvényhatóság nótáriusa. 1662-ben Zeke I. Istvánt - már jegyzőként - Palonyai 
Istvánnal együtt Sopron megye országgyűlési követeivé választották.11 

Míg az előző két Sopron megyei generáció házassága révén Petőházán, Viszlóbükön, 
(Fertő)Szentmiklóson szerzett birtokokat, Zeke István ezirányban is továbblépett. Házassága már 
önmagában jelezte nemesi társadalmon belüli mobilizációját; ugyanis Bezerédy György Sopron 
vármegyei alispán - gr. Nádasdy Ferenc szervitora - Judit leányát vette feleségül. Ez nemcsak 
egyszerű birtokgyarapodását hozott, hanem birtokosként hosszú távon a nyugat-dunántúli régió-
ba történő kilépést is jelentette; azaz: ennek révén Zalában is fekvő birtokhoz jutottak. A család 
ekkor került a középbirtokos nemesi családok alsó részébe. E statuson valójában a későbbi bir-
tokszerzések, cserék se módosítottak. A Bezerédy család 1667. évi birtokosztása nyomán a Sop-
ron megyei Cirókon, a Zala megyei Kis-és Nagygörbőn, Edericsen, Ácson, Galsán és Ukkon 
jutottak urbariális jobbágy és zsellérhelyek, illetve pusztatelkek.12 E friggyel a Zekék a megye és 

10. ZSOLDOS A„ 1990. 33., 39. p. 
11. A jegyzői hivatal párhuzamosan több megyében történő ellátására - illetve Ruttkay János esetében az alispáni, adószedői hivatal egyidejű 

viselésére is - további példákkal szolgál: FÖGLEIN A., 1936. 156-159. p. A több megyében jegyzői feladatokat ellátó, országos hivatalo-
kat is viselő személyek esetében, mint Szántóházy Ferenc - aki az 1620-as években személynöki ítélőmester is volt - , vagy Darás István 
joggal vetődik fel az a kérdés is, hogy pályájuk .kiteljesedésében" bennük nem-e olyan, az írásbeliság különböző szintjein egyaránt nagy 
gyakolattal rendelkező hivatalviselőket kell látni, akik ekkor praxisuk és a foimuláriumok alapján a középfokú törvényhatóságok, a megyék 
különböző típusú iratait a fogalmazványok alapján végső foimába öntötték, személyes jelenlétük és gyakorlati tevékenységük 
kettéválhatott"? Ha ez igaz, akkor az Írásban való járatosság tartalmát is át kell gondolnunk, mikor e személyek kiteijedt hivatali tevé-
kenységéről szólunk. (Föglein Antal alapvető tanulmányában egymás mellett mindkét lehetőség benne van; a jeles szerző a jegyzői hivatal 
felértékelődését kiemelte, önmagában az írástudást egy jó nótárius ismérvei között kevésnek találta, de több megye egyugyanazon személy 
iránti bizalmát a „litteratus" emberek hiányával magyarázata. FÖGLEIN A., 1936. 159., 165. p. Tán célszerű utóbbi megállapításának iga-
zát egy „tartalmi" momentummal kiegészíteni, ez a hiány tán nem pusztán az írástudásra vonatkozik, hanem e sokkal inkább az iratszer-
kesztésben, jogban egyaránt járatos személyekre.) Itt szeretném megköszönni Gecsényi Lajosnak dolgozatomhoz, illetve annak továbbfej-
lesztéséhez nyújtott segédletét; javaslatait, baráti tanácsait! 

12. SL. Zeke cs. lt. 17. d. fasc. 23. No. 68., a birtokosztályt megerősítő, s azt a Zeke és Kecskés örökösökre felosztó 1689. évi vagyonosztás: 
uo. 16. d. fasc. 18. No. 13. 
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a régió több jelentős birtokoscsaládjával is rokonságba kerültek (pl. a Bezerédy család 
vámoscsaládi ágával, a Niczkyekkel s a politikai tevékenységéről ismert Vitnyédy István ügy-
véddel is).13 A család birtok és zálogügyleteiről - vásárlásairól, eladásairól - már a 16. század 
végétől folyamatosan maradtak fenn hiteles helyi felvallások, kötelező levelek. így még 1592-
ben a nagyapa, Zeke János zálogosította el jobaházi Dőry Ambrus szolgabírónak 100 magyar 
forintért két petőházi jobbágytelkét a rajta élőkkel.14 E források Zeke István időszakában - a 
hivatali állás, s a rokonsági kapcsolatok miatt is - megszaporodtak, s a szórt adatok mögül egy 
nagyon szerény mértékű hitelezések, zálogolások révén történő birtokgyarapítás tűnik fel. Az 
olykor kétoldalú zálogolás eseteinél - maga is zálogol, s zálogbirtok fejében kölcsönt ad - a pil-
lanatnyi pénzügyi állapot ingatagságai is észrevehetők. 1660-ban Czuppi Mihálytól, és Czuppi 
Gergely özvegyétől, Czuppon Annától Keresztényben (Sopron vm.) vesz részbirtokokat, melyek 
vételárába a korábban tőlük felvett kölcsönöket is beleszámitják. Cirákon a megelőzőleg Thury 
Benedek özvegyének zálogolt jobbágy házát - amit mezőszegedi Szegedy Ferenctől ő is zálogjo-
gon bírt - 1666-ban visszaváltotta.Az 1660-as években Vitnyédy István röjtöki jószágaiból is 
szerzeményezett. A legnagyobb volumenű birtokvásárlása minden bizonnyal az volt, amikor 
1666-ban Sopron sz. kir. város külvárosában, az Újteleki (Neustift) utcában házat vett.15 1669-
ben fiatalon halt Zeke Istvánt - immáron családi hagyományként - a soproni ferencesek kriptá-
jában temették el. Felesége később Kecskés Ferenccel kötött házasságot, akitől még három 
gyermeke született. Már az özvegy és a mostoha apa nevelte fel, taníttatta Zeke István egyetlen 
fiát, Istvánt is.16 

Zeke István 1693-ban apáti Szalay Péter és fajszi Ányos Mária - leányát, Juditot -
néhai Ányos György kapornaki kapitány unokáját - vette feleségül, s néki jelentős összeget, 
1000 Rft-ot móringolt. Bár ezen a szálon a család kapcsolatba került a Sopron mellett Zala és 
Vas megyékben is birtokos fajszi Ányosokkal, de e frigy presztízs szempontból szerényebb volt 
az apai házassággal.17 Hivatali karrierje famíliája csúcspontját jelentette: 1695 és 1710 között a 
Rábán túli járás főszolgabírájává választották, 1710 májusától 1730 november elejéig Sopron 
vármegye főjegyzői, s 1738-ig alispáni hivatalát viselte. A királyhű nemest már 1708-ban he-
lyettes követként jelölték a Habsburgok által meghirdetett, és eredménytelenül feloszlott országy-
gyűlésre. Az 1722-es diétán Felsőbüki Nagy István alnádorral már követként vett részt. Minden 
bizonnyal részt vett az 1712-1715. évi országgyűlés által elrendelt 1721-es országbíró vezette 
vallásügy tanácskozásokon is.18 

A Zeke család birtokai legnagyobb kiterjedésüket Zeke István időszakában érték el. Ő a 
felesége révén úrbéres birtokokat szerzett a Sopron megyei Pinnyén, Vas megye tótsági járásá-
ban fekvő Tótkeresztúron, illetve szerény részjószágokat Stinócon, Peszkócon, Petrócon, illetve 
Kis- és Nagypatyon. A tótsági birtokok egy részét 1701-ben távolságuk miatt 502 1/2 ft érték-

13. Pl.: A Zrínyi Miklós ügyvédjeként ismert Vitnyédy István a Bezerédyek révén Zeke István sógora volt. SL. Zeke cs. lt. fasc. 4. No. 44. 
14. SL. CsPKHLt fv jkv-M II. No. 94. 
15. SL. Zeke cs. lt. 3.d. fasc. 4. No. 57., No. 93., 12. d. fasc. 10. No. 9., 13., 20. d. fasc. 25. No. 28., 68. Zeke István kismérvű birtokgyarapítá-

sát jelzi még egy 1669. június 19-én kelt felvallás is; még az év elején Kollais Kristóf a macskakói (Katzendorf) szőlőhegyben fekvő szőlő-
jét 100 aranyért (!) néki eladta. A soproni házhoz tartozó réteket, szántókat a mostoha apa, Kecskés Ferenc 1672-ben 50 Rfl-ért zálogba 
vetette 

16. Zeke István taníttatására: SL Zeke cs. lt. 2. d. fasc. 2. No. 94. 
17. SL. Zeke cs. lt. 4. d. fasc. 5. No. 181., 196., 10. d. fasc. 9. No. 18. 17. d. fasc. 23. No. 73. 
18. A 17. század végén, a Wesselényi-féle rendi összeesküvés után a család hűségét bizonyító okirat: SL. Zeke cs. lt. 2. d. fasc. 2. No. 135-

139. kőzött, szn., Alsólindva, 1682. márc. 18. A vallásügyi bizottság tanácskozásairól ld.: a báró Ebergényi Lászlónak küldött leveleit: 
Haus-Hos-und Staatsarchiv, Archiv Csaky Fasc. 102. No. 266. Itt szeretném megköszönni Csáky Móric professzor úrnak, hogy a letétben 
lévő levéltárban a kutatást engedélyezte, s ugyancsak itt mondok köszönetet Gecsényi Lajosrak, aki e levéltárra figyelmemet felhívta, 
kutatásaimat messzemenően segítette. 
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ben elcserélte az anyai ágon rokon Kövér Pállal - Bezerédy Fruzsina férjével - , aki szécsényi, 
pinnyei (Sopron vm.) jobbágyhelyeit adta át. Csak a korabeli nemesség pénzszerzésének, s az 
így előálló birtokforgalomnak szemléltetésére jegyzem csak meg, hogy e birtokot Kövér gr. 
Caraffa Ferdinándnak, illetve Zeke sógorának, Niczky Jánosnak továbbadta, aki majd 1756-ban 
két nagy- és kispatyi jobbágyháztartásért cserébe juttatja-vissza a Zeke családnak. 1724-ben Zala 
megyén belül Bezerédy Györggyel birtokcserét'tett: a Bezerédy család ősi, de elzálogosított bir-
tokát, Dötk pusztát 100 ft-ért kiváltotta, s azt á Garsári'Bezerédy-Judit révén néki örökségként 
jutott két zálogolt jobbágytelekkel együtt Bezerédy Györgynek átadta, aki cserébe a szintén zá-
logból kiváltott mindszent falui javait juttatta néki.19 Birtokszerzéseit két törvényhatóságra, Za-
lára, de elsősorban Sopronra koncentrálta. 1723-ban nyilvános árverésen 800 ft-ért megvette a 
fél Kaszaháza pusztát (Zala vm.), mely terület az örökös nélkül elhalt Vinkovich János harmin-
cadosról szállt a kamarára. Zálogjogon rokonai egy-két kisebb birtokrészét is megszerezte. így 
sógora, Niczky János, folyamatosan váltotta ki tőle Basztifaluban (Dasztifalu) fekvő jószágait. A 
Bezerédy család tagjainak elsősorba Sopron megyei zálogba adott javait több esetben is vissza-
váltotta, s azok örökjogú megszerzésére törekedett. 1714-ben Bezerédy Ádámnak segítette a gr. 
Széchényi Györgynél zálogban lévő javai visszaszerzését, amiért cserébe Cirákon 200 ft-ért zá-
logjogon két puszta telket kapott. 1734-ben gr. Caraffa Károlytól visszaváltotta Bezerédy Mihály 
benépesített ciráki pusztatelkét, melynek használatát az örökös a kiváltásig néki megengedte. 
Csekély mérvű Sopron megyei birtokszerzéseit erősítve e telket egy másik jobbágyhellyel egye-
temben 1735-ben örök jogon is megszerezte. Ezek helyett ugyanis Bezerédy Mihály Ferenc fiá-
nak az anyai örökségből maradt ukki telket ajánlotta fel, aki ezt el is fogadta.20 Felesége rokon-
sági kapcsolataira építve 1722-ben legjelentősebb birtokvásárlását hajtotta végre. Miután 1721 
novemberében az atyai házat 1800 ft-ért és 8 arany áldomásért eladta, a rákövetkező esztendő-
ben 3000 Rft-ért és 100 aranyért megvette Ányos Zsigmond Sopron belvárosi házát - mely Hor-
váth Zsigmond árvája és Pavcsics sörfőző özvegye épületeinek szomszédságában állott. 1724-
ben egy régi zálogügyet fejeztek be. Szalay Judit unokatestvére, Ányos György Sopron, Vas és 
Zala megyei csekély örökségét - apja korai halála után - 680 ft ellenében még 1692-ben felval-
lotta Zeke István feleségének, és az ő anyjának. Iskoláit e pénzből fedezte, de mivel patvariára 
ment, további kölcsönökre volt szüksége. így 1699-ben e felvallás megerősítésével további 300 
ft-ot vett fel a házaspártól. A birtokeladáskor Ányos György Fejér megyében élt, s anyagi lehető-
ségeit megfontolva úgy döntött, hogy korábbi felvallásait megerősítve, további 700 ft-ért béri, 
pakodi, almási, misefai (Zala vm.), szécsényi, pinnyei (Sopron vm.) és a Vas megyei tótságban 
fekvő jószágait örök jogon Zeke Istvánnak és feleségének eladja.21 

Az 1739-ben elhalálozott Zeke István József fia 1707-1711 között a soproni jezsuita 
gimnázium diákja volt. A családi tradícióknak megfelelően ő is a hivatalviselő pályát választot-
ta. 1743. évi tisztújításon mint a korábbi évek kerületi föhadbiztosa jelöltette magát az alispáni 
székre, de Niczky Lázárral szemben alulmaradt. Bár amint az 1759. évi táblabírói kinevezése 

19. A Szalay Judit örökségét képező tótkeresztúri jószágokat 1728-ban is csökkentette Zeke István, ekkor 160 Rft-ért a Nagykutason lakó 
Krecsmár Mihályt és fiait szabadította fel a jobbágyi kötelességek alól. SL. Zeke cs. lt. 4. d. adfasc. 5. No. 171., 189., 16. d. fasc. 21. No. 
20., 23., 32. Felesége Sopron megyei örökségeire: uo. 5.d. fasc. 5. No. 166., illetve: az asszony anyja, az 1685-ben Tar József egerszegi 
kapitányhoz újra féijhezment Ányos Mária 1700-ban - már megözvegyültén - lányának adta a Sopron megyei Pinnyén és Szécsényben 
fekvő ősi és szerzeményi javait uo. 4. d. fasc. 5. No. 196. A Zala megyei birtokcserére: uo. 16. d. fasc. 18. No. 10. 

20. SL. Zeke cs. lt. 3. d. fasc. 4. No. 86., 12. d. fasc. 10. No. 29-30., 42-45., 15. d. fasc. 17. No. 16-19. 
21. SL. Zeke cs. lt. 5. d. fasc. 6. No. 50., 20. d. fasc. 25. No. 28., 68. Zeke István Sopron megyei birtokszerzéseinél még [FertőjSzentmiklóson 

is szerzeményezett, 1722-ben Schmidt Anna Máriától a mezőváros határában 100 guldenért 14 holdat vett meg Uo. Zeke cs. lt. 3. d. fasc. 
3. No. 25. 
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jelzi, kortársai továbbra is a helyi közélet egy jelentősebb résztvevőjeként számoltak vele, ez a 
sikertelensége a hivatali életből történő visszavonulását eredményezte.22 

Két házasságából hét gyermeke született. Az első feleségétől, vizeki Tallián Katalintól 
született négy lánya kiházasítása jól sikerült; Anna Koller Antal, Julianna Szentgyörgyi Horváth 
János, Borbála Dőry Ádám, Magdolna Dőry Ignác, és Judit Szentgyörgyi Horváth József hitvese 
lett. E névsort megnézve külön ki kell emelni a térség két nagymúltú, nagytekintélyű családjá-
nak kétszeri „beházasodását". A vármegyei tisztségviselő familiából magukat az ország felsőbb 
„vezetésébe", a kamarai tanácsosi hivatalra felküzdött Szentgyörgyi Horváthok jelentősége a 
későbbi vagyonosztásokkor sem fog csökkenni. A megözvegyült Zeke József 1744-ben Bécsben 
kötötte második házasságát Rolly Ferenc és poroszlói Gyöngyösi Mária Jozefa Mária Terézia 
nevű leányával.23 Házasságukból egy fiú, Miklós és Erzsébet, aki később ugyancsak egy többge-
nerációs hivatalviselő család egyik sarjához, Vizkelety Istvánhoz ment feleségül. 

Zeke József éveit már nem az apró lépésekben történő szerény méretű birtokgyarapítás 
jellemezte, hanem a hosszan elhúzódó birtokperek sora. Ezeket részben elődeit és a szomszéd 
birtokosok gyakorlatát követő hatalmaskodásai miatt folytatta a törzsbirtokait körülölelő hg. 
Estreházy uradalom falvaival, részben örökségek ügyén a birtokszomszédokkal, rokonokkal 
szemben vívta (pl. a vizeki Tallián családdal kapcsolatos perek). A Mária Terézia-féle úrbérren-
dezés idején az összesítések Zeke József úrbéres ingatlanait Zala megyében Felső- és Alsóha-
hóton, Kaszaházán, Kisgörbőn és Misefán jelölték, Sopron megyei úrbéres birtokállománya pe-
dig Csepreg és Szentmiklós mezővárosokban, Cirákon, Petőházán, Pinnyén és Szécsényben fe-
küdt.24 

A család utolsó férfiúi sarja, Zeke Miklós 1761-1766 között az apja által is látogatott 
soproni jezsuita gimnázium diákja volt. Iskolatársai között számos több generációs Sopron me-
gyei tisztségviselő nemesi család fiával találkozhatunk, így Bolla és a Pászthory famíliák gyere-
keivel, vagy a családba beházasodó Dőry Ignáccal is.25 A családi tradíciók, a generációs társak 
pályairányultsága ellenére bár a helyi közélettől nem vonult vissza, de ő nem lett megyei hiva-
talviselő. Niczky Sándor Anna leányát vette feleségül. E házasságból csak egy gyermek, Jozefa 
született. Rezidenciáját Pinnyén alakította ki, de költséges életvitele gyors eladósodást eredmé-
nyezett. 1783 áprilisában e községben fekvő javait 10.735 ft-os adósság terhelte, így azok jelen-
tős részét 11.000 ft-ért egyik sógorának, Dőry Ádámnak eladta. Az atyai örökség tékozlása miatt 
1785 nyarán másik sógorának, Vizkelety Istvánnak petőházi birtoka 36.765 ft-ért történő meg-
vételét ajánlotta fel, mely összeg lefizetése valójában a birtokon lévő adósságok átvállalását, 
kiegyenlítését jelentette volna. Még abban az évben királyi rendelet tiltotta meg a pinnyei birtok 
további árubabocsátását. De e tendenciát nem lehetett megállítani. 1787-ben Zeke Miklós 
pinnyei, szécsényi részbirtokait 11.000 ft-ért Vizkelety István és felesége, Zeke Erzsébet örökjo-
gon megvásárolták.26 A petőházi Zeke család utolsó férfiújának adósságai miatt a család Sopron 

22. Iskoláztatására: SL. Bencés Gimnázium iratai, 52. k, Nomina studiosorum Gymnasy Societatis Jesu Soproniensis 1707/08 [továbbiakban: 
Nomina studiosoium], uo. Svm kgy jkv Tom. XII. 100-103. p„ Tom. XVIII. 426-432. p. 

23. SL. Zeke cs. lt. 18. d. fasc. 24. No. 80. 
24. Míg a többi Zala megyei községben csak kisebb útbéres ingatlanokat bírt, Kaszaházán a Bezerédyekkel közösen 288 hold szántója, 77 sze-

kér szénét adó rétje volt. FELHŐ I., 1970. 382-383., 388-389. p. A Sopron megyei Cirákon 164,5 hold szántója és 69,25 szekér szénát adó 
rétje, Pinnyén 209 hold szántója, 69,25 szekér szénát adó rétje, Szécsényben 263,25 hold szántója, 27 szekér szénát adó rétje volt. SL Zeke 
cs. lt, 8. d. fasc. 7. No. 66-67., 12. d. fasc. 10. No. 68., a kaszaházi javak részletezése: uo. Zeke cs. lt. 15. d. fasc. 17. No. 43-44., ERŐSS 
I., 1943. 73. p. 

25. SL. Nomina studiosorum i. h. 
26. SL. Vizkelety cs. lt. 2. d. fasc. 11. No. 74, 77, 103, 105, 108-109. Zeke Miklós javaira: SOÓS I , 1941. 226-229. p. A közéletbeni rész-

vételét bizonyítja, hogy II. József halála után a megye táblabírajaként a koronaőrség Sopron megyei bandériumának zászlótartója volt. E 
megtisztelő feladat cseppet sem egyértelmű! PAURI, 1885. 
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megyei birtokai elfogytak, illetve döntően a nőági rokonok kezére kerültek. Közöttük a legna-
gyobb birtokszerző Vizkelety István volt. Zeke Miklós Jozefa lánya már nem a megye, vagy a 
régió nemesi családjába házasodott; őt ötvenesi Lovász Zsigmond temesi gróf és isztriai kor-
mányzó vette el. 
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VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM : SUPPLEMENTUM: 
SZERKESZTŐ: Á. VARGA LÁSZLÓ, HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

Kövér György 

NAGYKERESKEDŐTŐL A BANKÁRIG 

A reformkor egyik gazdasági kulcsfigurája, a kiváltságolt nagykereskedő szinte 
ugyanolyan jól ábrázolt alakja a társadalomtörténetírásnak, mint a kiegyezés utáni korszak rész-
vénytársasági igazgatósági tagságot viselő bankárja, vagy kapitalista nagyvállalkozója.1 A két 
időszak, és a két aktor közötti átmenet azonban alig feltárt és elsősorban retrospektíve visszave-
zetett ideáltípusokban leírt. Az alábbiakban épp az átmenet kulcsfigurájának azonosítására tö-
rekszünk. Megfigyeléseink szerint a negyvenes évek nagykereskedői közül azok, akik a 
gründolás felé fordultak, az üzleti címtárakban feltüntették a cég üzletágai között vagy a váltóüz-
letet (Wcchselgeschaft), vagy a bank- és értékpapírüzletet (Bank- und Effectengeschaft) és egy-
fajta kereskedő-bankári (megfelelő terminus csak az angolban létezik: merchant-banker) tevé-
kenységet folytattak. Az 1860-as évtizedben azonban ezeket az üzleteket már nemcsak a nagyke-
reskedők, hanem kimondottan a pénzüzletre szakosodott, újonnan alakult' pénzváltó irodák 
(Wechselstube) is gyakorolták. Ha a kereskedő-bankárokra (bank- és váltóüzlettel is foglalkozó 
nagykereskedőkre, illetve pénzváltókra) összpontosítjuk figyelmünket, akkor az átmeneti kor-
szak hanyatlást és emelkedést hordozó mozgásait egyaránt nyomon tudjuk kísérni és pontosabb 
képet rajzolhatunk a két korszak között végbement átalakulásról és korrigálni tudjuk a retros-
pektivitásból adódó leegyszerűsítéseket is. (1. sz. táblázat) 

1847-ben, a Nagykereskedők Testülete megalakulásának első évében 39, 1859-ben pe-
dig 37 nagykereskedő folytatott Pesten bank-, illetve váltóüzleti tevékenységet. A nyers szám-
adatok azonban elfedik azt a tényt, hogy az induló 39-ből 1859-ben már csak 13 szerepelt a lis-
tán, tehát kétharmad részben újonnan a hitelüzletbe bekapcsolódott cégek sorakoztak a címtá-
rakban. 1859 és 1871 között gyors ütemben csökkent a vizsgált üzletágban aktív nagykereske-
dők száma (23 cég). Az 1847-es listáról 1871-ben már csak 5 maradt, az 1859-esek közül azon-
ban még 21 űzte a „bankipart". A 60-as évek dinamikáját azonban valójában a pénzváltók hor-
dozták. 1859-ben még csak 7-et tartottak számon a címtárak, 1871-ben viszont már 31-et. 1862-
ben a szakkereskedőket tömörítő Polgári Kereskedő Testület kereskedői osztályt állított fel a 
pénzváltók számára. Mivel nem volt kötelező a tagság, nem mindenki kérte felvételét: 1871-ben 
a 31 pénzváltóból 18 volt testületi tag. A fluktuáció mindenesetre jóval nagyobb volt, mint azt a 
korábbi irodalom alapján várni lehetett. Az 1876-ban indult budapesti cégbíróságon az 1847-es 
39-ből csak négyről tudjuk biztosan állítani, hogy „cégfolytonosságban" állt reformkori elődjé-
vel. Az 1859-es 37-ből pedig csak 13 kebeleztette át magát az új kereskedelmi törvény után. 

A kihullás oka természetesen igen változatos volt: az 1857-es (pl. Boskovitz Jos. L.) és 
az 1865-ös fizetésképtelenségi válság (Frölich Joh. Sam.) több kereskedő bankárt is magával 
sodort, nem beszélve itt most az 1869-es kis-, és 1873-as nagy válságról, amely a pénzváltók 
között is rendett vágott. De volt aki Bécsbe költözött és csak a pesti üzlettel hagyott fel (Kadisch, 

1. BÁCSKAI V., 1989., VÖRÖS K, 1979. LENGYEL GY., 1989. 
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Kunewalder, Valero), vagy fiúörökös (Appiano, Malvieux), illetve nagykorú fiú (Dumcsa Antal) 
hiányában kényszerült felszámolásra. Voltak olyanok is, akik a differenciálatlanul sokszínű ke-
reskedelmi tevékenységből végül nem a bankári tevékenységre szakosodtak. 

Ha társadalomtörténeti szempontból is tanulmányozni akarjuk ezt a nagyarányú sze-
lekciót és kicserélődést, akkor először a cégfőnökök születési helye és eredeti vallásfelekezete 
szerint érdemes az életutakat osztályozni. Szándékunk szerint az előbbi a területi-regionális 
hátteret, az utóbbi az etno-kulturális indulást (és az ahhoz viszonyított elmozdulást) méri. (2-4. 
sz. táblázat) A magyarországi származásúak aránya már 1847-ben is meghatározó volt és a ké-
sőbbiekben csak tovább növekedett. Az 1850-es évtized végére eltűnt a színről a görög-keleti 
kereskedő-bankár alakja, lényegesen megfogyatkoztak a katolikusok is. 187 l-re a protestánsok 
is elveszítették addig még szilárdan őrzött 10 % feletti súlyukat. A zsidó származásúak arányá-
nak masszív növekedése láttán azonban emlékeztetnünk az abszolút számok apadására, illetve 
arra, hogy itt is lejátszódott egy „őrségváltás", mindenek előtt az ötvenes években. Az 1859-es 
metszet különösen plasztikusan mutatja a nyugat-magyarországi tipus kiugró szerepét, az Óbuda 
helyett a centrumban Pestre tolódott súlypontot, a lassan visszaszoruló, de közben kicserélődött 
délvidékiek mellett a felvidéki származásúak első felbukkanását. Adataink alapján mind a tőke 
elsősorban külföldi, mind a pénztőke eredendően zsidó származásának tézisét a legendák biro-
dalmába lehet utalni.2 

* * * 

Az alábbiakban egy olyan család pályaívét mutatjuk be, amelyik a negyvenes években 
ugyan nagykereskedést űzött, de nem hirdette váltóüzleti tevékenységet. A hatvanas évektől 
jelentkezett a cég előbb értékpapír- és váltóüzlettel is, majd kimondottan banküzlettel. Tehát 
tanulságos kontinuitással testesíti meg a késői átmenet egyik kulcsfiguráját. 

A Wahrmann család ismert őse Óbudán született, a pesti izraelita hitközség első rabbija 
volt. A családban a foglalkozásválasztást tekintve nem volt túl széleskörű a diverzifikáció, fiai 
közül kettő kereskedő, egy rabbi, egy pedig kántor lett.3 A korszak tevékenység-szerkezetében a 
foglalkozások között még kevéssé húzódott éles választóvonal.4 A mi szempontunkból fontos 
nagykereskedő ág számára a vászon-, zsák- és csinvatkereskedést a Váci körút 1. számú házban 
az após, a gorlicei (Galícia) Weisz Reb Iczig gyáros rendezte be. A váltótörvényszéknél a céget 
1844-ben jegyezték be, de már az 1833-as zsidóösszeírás Mayer Wolfot 2 fiúval és 1 leánnyal 
bíró, kommoráns lenvászon-kereskedőként tartotta számon Pesten.5 Mivel az após egy másik 
lányát is rabbinikus családba házasította, megalapozottnak tekinthetjük a múlt századi általá-
nosító vélekedést: „Hajdanában a gazdag zsidó családapa, ha a sors leányokkal áldotta meg, 
főtörekvését és legnagyobb büszkeségét abba helyezte, hogy a zsidó tudományokban kiváló ifja-
kat választott ki magának vejekül. A tudós bachur ilyen házasság után sokszor jeles és körmön-
font kereskedővé vált, de legtöbbje megmaradt a talmud mellett és Izraelnek híres rabbijává 

2. A legendák archetípusait ld. „... az a kevés pénzbeli töke, mivel Magyarország a kapitalizmus beköszöntésekor rendelkezett, szinte kizáró-
lag a zsidóság zsebében volt". SZEKFU Gy., 1919. 216. p. A polgári társadalom a magyar fejlődésben „mindenekelőtt gyarmati képződ-
mény, mert külső függésből és kész külső példákból épült úgy, hogy a kifejlett kapitalista polgári társadalmaknak a vállalatai egyszerűen 
betelepedtek a magyar társadalomba." ERDEI F„ 1976. 28. p. 

3. VADÁSZ E., 1907., MÉREI Gy., 1943. 313-343. p. Legutóbb Vörös Károly tollából jelent meg a politikus Wahrmann portrévázlata. 
VÖRÖS K„ 1992. 187-1%. p. 

4. KÖVÉR Gy., 1992. 
5. Budapest Főváros Levéltára (BFL.) IV. 1202/c a m. 6386/11. 

- 2 4 -



lett."6 A párhuzam kedvéért említjük az egyik legnagyobb pesti-bécsi üzlettel rendelkező zsidó 
textil-nagykereskedő, a végül csődbe jutott Boskovitz Josef Löbl leszármazottjának családtörté-
neti ihletettségű regényéből a dédnagyapai ház jellemzését: „...szigorú rend és előkelő nyugalom 
uralkodott az Edelstein házban, melynek szelleme »feinbürgerlich« és nem »kleinbürgerlich«, 
mint azt a házigazda önelégült mosollyal szokta hangoztatni".7 A krónikák szerint Mayer Wolf 
álmodozó és inkább szelíd belső életet élő nagykereskedő lett. Nem lépett be megalakulásakor a 
Nagykereskedők testületébe, hanem feloszlásáig megmaradt az izraelita kereskedőgrémium 
tagjának. Az üzletet előbb a határozott feleség, majd egy 1852-es társasági szerződéssel a cégbe 
lépő fiú, Mór vitte („Wahrmann & fia"). Mayer Wolf halálakor, 1859-ben, 150.000 forint tiszta 
hagyaték maradt utána, főként üzleti követelés formájában.8 

Szülei halála után Mór átalakította az üzletet, pontosabban a hatvanas évek elején 
banküzletet hozott létre. Erről az átalakulásról eddig igen keveset regisztrált a történetírás. Ban-
kári hirdetéseit - amelyek az üzlet apró részleteire is világot vetnek - 1865-től lelhetjük fel a 
napilapok hasábjain.9 

A családi legendárium szerint az ifjú Mór először egy keresztény hivatalnok özvegyét 
akarta feleségül venni, de miután az nem volt hajlandó betérni a zsidó hitbe, a házasságközvetí-
tő asszony segítségével 1861-ben a szintén pesti nagykereskedő Gold Zsigmond leányát vette 
nőül.10 Egyik nővére egy bécsi nagykereskedő, huga egy másik, pesti nagykereskedő felesége 
lett. Egyik öccse orvosdoktorrá (dr. med.), másik maga is bankárrá vált. Az utóbbi először cég-
vezetője volt a pesti atyai cégnek, majd a hatvanas évek második felében Bécsben is céget alapí-
tottak „Wahrmann & társa" néven, amelyet a két fivér együttesen jegyzett.11 

A Galíciától Bécsig húzódó rokoni-üzleti hálózat nyilván hozzájárult ahhoz, hogy Mór 
egy sor vállalat alapításában vezető szerepet játszott: így a Pannónia Gőzmalom Társaságban 
1863-ban, az első Magyar Gépgyár Rt.-ben, az Angol-Magyar Banknál, a Salgótarjáni Vasfi-
nomító Társulatban 1868-ban és többek között a Ganz gépgyár gründolásakor 1869-ben. 

Az 1868 decemberében tartott országos izraelita kongresszus alelnökeként a hitélet 
megújításában is fontos szerepe volt. 1869-ben - kifejezetten Deák Ferenc óhajára - Pest lipót-
városi kerület kormánypárti országgyűlési képviselőjévé választották. Ő volt az első izraelita 
vallású képviselő a magyar parlament történetében. Mindvégig hű maradt ősei hitéhez, de halála 
után nem sokkal gyermekei kikeresztelkedtek. 

Gyermekeinek európai szintű nevelést adott, azok azonban inkább a felhalmozott va-
gyon felélését tekintették hivatásuknak. Wahrmann vásárolt ugyan hatalmas földbirtokot, de 
nem szerzett hozzá nemesi címet, pedig bizonyára megtehette volna. Leányát azonban az 1882-
ben nemesített megyeri Krausz Izidor nagyiparoshoz és kereskedőhöz adta feleségül. Wahrmann 
halála után azonban, amikor 1895-ben az ifjú férj vagyoni helyzete megingott, botrányokkal 

6. SZABOLCSIM., 1891. 
7. LESZNAI A., 1966. 129. p. 
8. BFL. IV. 1202/cc Test. u. Inv. a. n. 188/1861-65. Végrendeletének harmadik pontjában Mayer Wolf külön is hangsúlyozta, hogy üzleti va-

gyonának gyarapodásában Mór fiának milyen nagy szerepe volt. 
9. Ld. Pesti Napló 1865. április 20. Wahrmann és fia „k. sz. nagykereskedők", a ..nagy híd- és a miatyánk-utcza szegletén saját házukban, 

mindennemű bank- és váltóüzlettel foglalkoznak, azaz külföldi váltók, arany- és ezüstpénzek, állam- és iparpapírok, sorsjegyek és zálogle-
velek eladásával és vevésével, részletfizetések mellett is, valamint sorshúzási Ígérvényekkel, továbbá a legkedvezőbb feltételek mellett 
előlegeket nyújtanak minden börzeképes papírokra." 

10. KELLÉR A, é.n. 10-12. p. 
11. Wahrmann Sándor 1864 és 1869 között volt bejegyzett cégvezető a pesti cégben. Váltótőrvényszék. Egyéni cégek jegyzéke 1. (1864. jú-

nius 13.) 170. BFL. (A cégbíróság 1876-os létrehozásakor ezeket nevezték ún. régi címbejegyzési könyveknek.), illetve Lchmann's 
Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger nebst Handels- und Gewebe-Adressbuch ... Wien, 1868. 84. A cég helye: Wallnerstr. 17. Feltüntetett 
üzletága: árúbizományos. 
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tarkított válóperre került sor, amelyben az alperes férj keserűen panaszolta, hogy „a vétlen férj 
nem kifacsart citrom, melyet el szabad dobni; - nem is divatos ruha, melyet saisononként változ-
tatni kell".12 A válás után tért ki leányukkal együtt Renée, amiért a féij idősebb bátyja, aki le-
származók nélkül halt el, a gyermeket minden öccsére szállt örökségből kitagadta.13 Renée ezek 
után még néhányszor féijhez ment egy-egy császári és királyi kamaráshoz, ám a második korán 
elhalt, a harmadiktól meg ismét elvált. Szinte kínálja a párhuzamba állítást mindezzel egy a 
családi legendáriumban gyakran emlegetett másik eset, ami jelzi, hogy a családi konfliktusok 
valószínűleg mégsem egyszerűen a felekezetek között húzódtak. Wahrmann Mór nővérének 
legkisebb leánya Bécsben - szintén kitérés után - egy katonatiszt felesége lett és a válóperben 
mindig csak azt emlegette: „ez velem mint zsidó asszonnyal meg nem történhetett volna - ezt 
rajtam zsidó férj el nem követte volna."14 

Wahrmann egyébként már parlamenti képviselő korában nevezetes szalont tartott. 
Vendégeit magyaros vendéglátás várta svábhegyi villájában, azt mesélték, hogy a szerb király 
szakácsát szerződtette. A kortársak azonban a társasági élet egyoldalúságait is szóvá tették: 
„...vele szemben ugyanazt az obszervanciát ápolgatja a mi highlefeünk is, a mely a szárazföld 
arisztokratikus államaiban dívik. Nagyon szívesen elmennek az ő ebédjeire, estélyeire a főrangú 
urak, de őt meghívni nem igen van napirenden".15 

Élete végén elnyerte a pesti zsidó hitközség elnöki tisztét. A hitközség alkalmazásában 
álló világhírű orientalista, Goldziher Ignác ugyanezt a folyamatot a másik oldalról hasonlókép-
pen ítélte meg: „Őt ültették most pénzt megreszkettető ujjongással az elnöki székbe. W. 
leereszkedőleg elfogadta, a zsidókat kizáró keresztény világtól nemigen remélhetvén, hogy pén-
zének és ebből táplálkozó szemérmetlenségének megfelelő vezető pozícióba juttatja."16 

. Wahrmann cége, vagyona, családja azonban a meteorszerű pályaív ellenére eltűnt a 
történelem süllyesztőjében. A pénzváltó céget már 1872 decemberében eladta, az üzleti tevé-
kenységet cégvezetőként egyik unokaöccsére bízta.17 Az eredeti nagykereskedést viszont soha-
sem töröltette a cégjegyzékből, 

í-

1. sz. táblázat 

Kereskedők bank- és váltóüzlettel, illetve pénzváltók 
(1842-1871) 

Év Bank- és értékpa-
pírüzlet (ebből vál-

tóüzlet is) 

Váltó-, leszámítoló-, 
incassoüzlet 

Pénzváltó 
iroda 

Összesen 

1842 2 (1) 27 29 
1847 7 (7) • 37 44 

12. Információ megyeri dr. Krausz Izidomé sz. Wahrmann Renéenek megyer dr. Krausz Izidor ellen indított bontóperében. A per adatai alap-
ján szerkesztették Dr. Győrfíy Gyula és Tóth Gáspár. Bp. 1S97. 26. p. 

13 megyeri Dr. Krausz Izidor öröksége általa még végrendeletileg sem hagyható ezidő szerint meglévő gyermekére, végrendelet hiányában 
pedig annyiban, amennyiben halálakor még megvan, ezidÖ szerint meglévő gyermeke kizárásával egyéb törvényes örököseire száll." me-
gyeri Krausz Lajos Hagyatékátadó végzése 1906. május 15. BFL. Cg 1880/123. 

14. VADÁSZÉ., 1907. 7. p. 
15. Budapesti... 1886. 453. p. 
16. GOLDZIHER I., 1984. 130. p. 
17. Ez a. mozzanat általában elkerülte a kutatás figyelmét, jóllehet kiváló előrelátásra és elég egyértelmű „baisse-spekulációra" vall, ha valaki 

virágzó cégétől a konjunktúra tetőpontján válik meg A tény a régi irodalom számára is ismert volt: ld. PÓLYA J... 1895.65. p. 
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1852 6 (4) 31 37 
1859 16 (6) 31 7 54 
1862 14 (6) 26 9 49 
1867 15 (7) 17 19 51 
1871 13 (7) 16 31 60 

2. sz. táblázat 

Nagykereskedők váltóüzlettel 
(1847) 

Származási hely Vallás Származási hely 
r. kat. ref. evang. gör.kel. izr. ismereti. össz.. % 

Habsburg monarchia 
Örökös tartomány 9 23,08 
Ausztria 2 1 2 
Cseh-Morvaország és 
Szilézia 

1 3 

Magyar királyság 27 69,23 
Központ 
Pest 3 2 3 
Buda 2 1 1 
Óbuda 4 
Felvidék 
Nyugat Magyaro. 1 2 3 
Délvidék 5 
Monarchián kivid 2 5,13 
Poroszország 1 
Franciaország 1 
Ismeretlen 1 1 2,56 
Összesen 8 1 4 2 23 1 39 
Százalék 20,51 2,56 10,26 5,13 58,98 2,56 100,00 
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3. sz. táblázat 

Nagykereskedők váltóüzlettel 
(1859) 

Származási hely Vallás Származási hely 
r. kat. rcf. evang. gör.kel. izr. ismereti. össz. % 

Habsburg monarchia 
Örökös tartomány 5 13,50 
Ausztria 1 1 
Cseh-Morvaország és 
Szilézia 

1 2 

Magyar királyság 
Központ 30 81,10 
Pest 1 2 5 
Buda 1 1 
Óbuda 3 
Felvidék 2 
Nyugat Magyaro. 1 10 
Délvidék 4 
Monarchián kívül 1 2,70 
Poroszország 1 
Franciaország 
Ismeretlen 1 1 1 2,70 
Összesen 4 1 4 27 1 37 
Százalék 10,81 2,70 10,81 72,98 2,70 100,00 

4. sz. táblázat 

Nagykereskedők váltóüzlettel 
(1871) 

Származási hely Vallás Származási hely 
r. kat. ref. evang. gör.kel. izr. ismereti. össz. % 

Habsburg monarchia 
Örökös tartomány 3 13,00 
Ausztria 
Cseh-Morvaország és 
Szilézia 

1 2 

Magyar királyság 18 78,30 
Központ 
Pest 1 5 
Buda 
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Óbuda 3 
Felvidék 1 
Nyugat Magvaro. 1 4 
Délvidék 3 
Monarchián kívül 1 4,35 
Poroszország 1 
Franciaország 
Ismeretlen 1 1 
Összesen 2 1 19 1 23 4,35 
Százalék 8,70 4,35 82,60 4,35 100,00 
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VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM :SUPPLEMENTUM: 
SZERKESZTŐ: Á. VARGA LÁSZLÓ, HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

Á. Varga László 

A GRAEFL CSALÁD FELEMELKEDÉSE 

(Különös tekintettel annak újnemesi ágára) 

Dolgozatunkban kutatásunk jelen állása szerint annak a Graeíl családnak történtét kí-
vánjuk röviden összefoglalni, amely valamikor a 18. század folyamán települt át Svájcból Ma-
gyarországra, s politikai és gazdasági felemelkedése a 19. század közepétől elég jól nyomon kö-
vethető. Ezt megelőzően viszont csak annyit tudunk róluk, hogy a történetünkben kulcsszerepet 
játszó Graefl Jenő nagyapja Graefl János Szolnokon lakott és háztulajdona volt. Továbbá arról 
van még biztos információnk, hogy ennek a Jánosnak legalább két fiúgyermeke volt: József és 
Károly. 

A család tagjai közül József az első, akinek neve bekerült az országos történetbe. A 
liberális ügyvédként ismert József ugyanis 1848-ban előbb Pest város főbírája, ezt követően pe-
dig a szolnoki kerület országgyűlési képviselője lett,2 majd az ügyvédi praxisa során szerzett 
pénzét és ingatlanvagyonát földtulajdonba fektetve az 50-es évek elejére egy közel 2.000 kh-as 
birtoktest tulajdonosává vált Szabolcsban. Politikai karrieije csúcsát viszont a szabolcsi főispán-
ság és a főrendiházi tagság jelentette. 

Az értelmiségi pályán szerzett vagyon földtulajdonba való átmentése terén testvére, az 
építészmérnökként tevékenykedő Károly is hasonló utat járt mint ő, ugyanis a kiegyezést köve-
tően megvásárolta a társadalmi ranglétrán fokozatosan lefelé araszoló Pejachevichektől a Heves 
vármegyei Poroszlón fekvő, s a nemrég még az Orczyak vagyonát gyarapító közel 6.000 kh-as 
birtokot. Abban viszont már különbözött a két fiú életútja, hogy Józseffel ellentétben Károly nem 
vágyott különösebb politikai babérokra. Idejét és energiáját inkább gazdasága működtetésére, 
illetve gyermekei házassági stratégiáinak irányítására, azok későbbi politikai karrierjének előké-
szítésére fordította. (Sarolta gr. Teleki Sándor felesége lett, míg Jenő a későbbi kormányzó, 
Horthy Miklós nővérét, Paulát vette el. Természetesen az utóbbi házasságot ekkor még csak úgy 
kell felfogni, hogy Graefl Károly fia beházasodott a Hevessel szomszédos egyik vármegye ne-
mesi ranggal, s valamivel több mint 3.000 kh-al rendelkező nagybirtokos családjába. Ezen ro-
koni kapcsolatnak ugyanis csak 50 évvel később, 1922-ben érett be a gyümölcse, amikortól Jenő 
kilenc éven át nemzetgyűlési, illetve országgyűlési képviselő, majd 1931-től a felsőház tagja 
lett.)3 Fentebbi stratégiájának részeként foghatjuk fel Károly azon lépését is, hogy saját családja 
részére 1896-ban megszerezte a nemesi címet. 

1. BOROVSZKY S., [1909], 664. p.; HML. ÁAMGY. PHA. 1. k. Az 1896. szeptember 20-án meghalt Graefl Károly szüleiként a halotti 
anyakönyvbe néhai Graefl Jánost, volt szolnoki háztulajdonos és néhai Lakner Annát jegyezték be. 

2. Szolnoki képviselősége valószínűleg összefüggésbe hozható azzal, hogy szülei Szolnokon laktak sót az sem elképzelhetetlea hogy maga 
József is ott született. 

3. BAROSS K„ 1893. 300-301. p.; LENGYEL L.-VIDOR Gy„ [1932] 517-518. p. 
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Jó-jó, de mi ebben a különös, vetheti fel az olvasó? Ehhez hasonló életútmodellt tucat-
jával ismer a kutató, s amennyiben csak ennyi volt a dolgozat írójának a mondanivalója, kár volt 
időt és fáradságot pazarolnia tanulmánya megírására. 

A felvetés természetesen jogos. Hogy azonban mégis a dolgozat közlése mellett döntöt-
tünk annak tudható be, hogy a család hagyományosnak nevezhető gazdasági stratégiája - Graefl 
Károly fia (Jenő) jóvoltából - az 1880-as évek végétől mégis eltért a megszokottól. Arról van 
ugyanis szó, hogy Graefl Jenő a nagyüzemi agrárgazdálkodás mellett előbb pénzügyi, majd a 20. 
század első évtizedének végétől ipari vállalkozásba is belekóstolt. 

1888-ban a körzet központjában Tiszafüreden előbb birtokostársaival együtt részt vett a 
járás első pénzintézetének, a tiszafüredi takarékpénztárnak a megalakításában, majd a többi 
földbirtokostársától eltérően, nem elégedett meg a pénzintézet igazgatótanácsi tagságával, ha-
nem önálló vállalkozásba kezdett, s 1907-ben létrehozta első saját cégét, a „Tiszafüredi Kefegyár 
és Hengermalom Rf'-ét, illetve ennek folytatásaként 1912-ben megalapította a „Graefl Jenő 
tiszafüredi Villanytelepe és Hengermalma" nevű vállalkozást. 

Jenő ipari vállalkozási hajlama Trianon után szenvedett törést, amennyiben 1922-től -
minden valószínűség szerint a Horthy-család hatására - országos politikai szereplést vállalt, 
ami viszont összeegyeztethetetlen lett a rendszeres odafigyelést igénylő vállalkozói tevékenység-
gel. A húszas évek végére önálló ipari vállalkozását feladta, s a továbbiakban egyedül csak a 
tiszafüredi pénzintézetben vállalt tisztséget. Igaz, itt az évtized második felében az elnöki tiszt-
séget is betöltötte. 

Mindezen rövid bevezető remélhetőleg meggyőzte a kétkedőket abban, hogy Graeflék 
karriertörténete - különösen Graefl Károly fia, Jenő révén - némileg mégis eltérő volt a 19. 
században felemelkedő keresztény/keresztyén famíliák életútjától, s a család 19-20. századi tör-
ténetének rövid összefoglalása némi tanulságul szolgálhat a társadalomtörténírás számára. 

1. József 

Józsefről jelenleg annyi biztos ösmeretünk van, hogy 1848 júniusában mint liberális 
pesti ügyvéd a városi tisztújításon a Radikális Párt színeiben harcba szállt a főbírói székért, 
azonban ha ideiglenesen is, de Szász Mátyás, a konzervatívok jelöltje ellenében alulmaradt. Ve-
resége azonban csak rövid ideig tartott, mert pár nap múlva a liberálisok nyomására Szász le-
mondott, s Graefl József lett a főbíró. Ezen posztját 1849. január 12,-éig folyamatosan betöltötte, 
tehát azt követően is még egy hétig posztján maradt, hogy Windisch-Grátz csapatai január 5-én 
bevonulnak Pestre. Tisztségétől január 12.-ét követően viszont annak ellenére is megfosztották 
az osztrákok, hogy aláírta a Ferenc József császár iránti hűségesküt. Miután a császáriak április 
24-én kivonultak Pestről, Graefl a fővárosba történő visszaérkezése után ismét elfoglalta főbírói 
széket, s ezt egészen július 2.-áig folyamatosan betöltötte, sőt Ságody Sándor alpolgármester 
visszavonulása után ő elnökölt Pest város közgyűlésein és tanácsgyűlésein is. Ekkor posztjáról 
lemondott, „mivel a várost elhagyandó kormánynyal és hadsereggel eltávozni szándékoz"-ott.4 

Már Pest főbírája volt 1848-ban, amikor június 26-án a népképviseleti alapon megtar-
tott első képviselőválasztáson Heves és Külső-Szolnok vármegye szolnoki kerületében képvise-
lővé is megválasztották. Graefl József itt azzal a Halassy Kázmérral szemben győzött, akinek 

4. VÖRÖS K„ (szeik.) 1978. 50., 76. 104. p.; BFL. IV. 1202.a Pest város tanácsának iratai. Tanácsülés! jkv-ek: 375., 387., 380. és 381. 
kötetek. Egyébként választott tisztségét minden valószínűséggel közmegelégedéssel végezhette, mert 1861 -ben a város képviselőtestülete 
újra megválasztotta Főbírónak. A régi-új funkcióját azonban csak március 9-ig töltötte be, ugyanis ekkor írásban kérte Felmentését. BFL. 
IV. 1202.a Pest város tanácsának iratai. Tanácsüléséi jkv-ek: 1861. január 2., és március 9. 
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családja két alispánt is adott a kettős vármegyének a 18. század végén és a 19. század elején, s 
amely családdal 1882-től - miután unokaöccse, Jenő elvette Horthy Paulát - rokonságba is ke-
rült. (Horthy Paula anyja - Horthy István főrendiházi tag felesége - ugyanis Halassy leány 
volt.)5 

József politikai pályájának emelkedésében fontos szerepet játszott ügyvédi praxisa. 
Foglalkozása azonban nemcsak politikai karrieijében játszott szerepet, hanem jelentős vagyon-
hoz is hozzásegítette.6 A jelenlegi források alapján ugyanis csak a pesti vagyonszerzéssel tudjuk 
magyarázni, hogy a Szabolcs vármegyei Tiszaeszlárhoz tartozó Bashalom-pusztán az 50-es évek 
legelején egy birtokot tudott vásárolni, amely a vélhetően 1889 és 1892 között bekövetkezett 
halálakor már egy jelentős, 1984 kh-as középbirtokot jelentett. 

A megszerzett szabolcsi birtokon hozzákezdett egy mintagazdság kialakításához, majd 
egy csinos kastély megépítéséhez. Közben aktívan kivette részét a Szabolcs vármegyei Gazda-
sági Egyesület működésében is. Valószínűleg a vármegyében elfoglalt gazdasági poziciójának, 
az évek során vállalt közszereplésének, továbbá a Pesten szerzett közigazgatási gyakorlatának 
köszönhetően az uralkodó 1881-ben Szabolcs vármegye főispánjának nevezte ki. Ezen tisztséget 
1889-ig töltötte be. Közben 1888-ban az előbb felsorolt érdemek alapján elnyerte a főrendiházi 
tagságot is. Nem sokkal halála után viszont a családi birtok már gr. Pongrácz Jenő tulajdonában 
volt.7 

2. Károly 

Károlyról, aki 1814. október 9-én született, s építészmérnökként alapozta meg vagyo-
nát, már jóval több információnk van mint Józsefről. Tudjuk, hogy 1850-ben eisenfelsi Schmidt 
Saroltát vette feleségül,8 s négy gyerekük közül Gabriella 1852-ben, Jenő 1853. november 17-én, 
Sarolta 1857-ben, Andor pedig 1865. augusztus 7-én született. Jenő és Sarolta bizonyíthatóan a 
Szabolcs vármegyei Tiszaeszlárhoz tartozó Baskahalom-pusztán látta meg a napvilágot, ami azt 
valószínűsíti, hogy Károly családja ekkor testvére, József birtokán lakott.9 

Károly 1869-re szintén földbirtokossá vált. Ekkor vette meg gróf Pejachevich Lászlótól 
a volt báró Orczy-féle birtokot a Heves vármegyei Poroszlón. 1893-ban 5.785 kh-nyi földterület-
tel ő volt a település legnagyobb földbirtokosa. Az egri főkáptalan is csak 2.316, a szatmári püs-
pökség pedig mindössze 1.790 kh-nyi földnek volt a tulajdonosa volt a faluban. Ráadásul 1895-
ben az egri főkáptalan földjeit is bérelte a családfő és legidősebb fia, Jenő. A századforduló tá-
ján tehát összesen 8.313 kh-on gazdálkodtak Graeflék Poroszlón, s ezzel a vármegye jelentős 
nagybirtokos családjai közé emelkedtek.10 A családfő azt követően, hogy poroszlói birtoka révén 

5. BOROVSZKY S„ [1909] 592., 613 p.; KEMPELEN B., 1913. 90. p. - Egyébként Graefl József képviselői tisztét csak kb. 1849 március 
végéig töltötte be, ugyanis április 28-án Pálóczi László, a nemzeti képviselőház korelnöke arról értesítette a vármegyét, „hogy a képviselő-
ház f. é. április 3-án hozott 970. sz. a. határozata következtében Graefl József volt Heves-Szolnoki képviselő követségi tisztéről lemon-
dottnak tekintvén, ezért új választás kell." HML. IV. 1 /a 527/1849. sz határozat. 

6. Minden valószínűség szerint a mi Graefl Józsefünk az aki 1846-ban a terézvárosi Gyár utcában 8.150 pengőforintért megvásárolta Lachner 
Alajos és Anna 928 és 929. sz alatti telkét és házát, s ezek közül a 809 I /2 négyszögölnyi üres telket hat évvel később (1852-ben) 5.000 
pengőforintért el is adta. BFL. IV. 1215.d Pest város telekkönyvi iratainak gyűjteménye. Telekátírási jk-ek 1849-1852. - Itt mondok kö-
szönetet Kellner Judit kolléganőmnek, aki a Graefl Józsefre vonatkozó fővárosi iratokat feltárta és rendelkezésünkre bocsátotta. 

7. BOROVSZKY S„ [1900] 70., 272. és 490. p.; BAROSS K., 1893. 596. p.; RUBINEK Gy. [1911] 643. p.; Lakjegyzék ... 1888. 298. p. 
8. HH. IV. évf. 115. sz 1896. szeptember 23. 2. p. 
9. KEMPELEN B„ 1912. 363. p.; BOROVSZKY S„ [1909] 664. p. 

10. A tulajdonukban lévő és a bérelt birtokon 75 cselédet foglalkoztattak, akiknek munkáját többek között 2 lokomobíl, 2 cséplőszekrény, 10 
vetőgép, 84 eke, 15 borona, 13 henger és 49 igás szekér segítette. - Gazdacímtár 1897. 198-199. p. 



kellő súlyt szerzett magának a vármegye gazdasági életében, hozzákezdett gyermekei politikai-
és házassági karrierjének egyengetéséhez is. Valószínűleg ezzel függ össze, hogy 1896. szep-
tember 20-án bekövetkezett halála előtt hét hónappal (február 11-én) megszerezte közvetlen 
családja részére a nemességet, s ezzel együtt a poroszlói előnevet.11 

2.1. Gabriella 

Gabriella - Károly négy gyermeke közül a legidősebb - ahhoz az 1848 előtt a 
Szepességben birtokos szent-tornyai Bobory család sarjához, Bobory Györgyhöz ment feleségül 
- minden valószínűség szerint nem szerelemből - , aki 1848-ban honvéd huszárezredesi rangot 
szerzett, majd debreceni ezredparancsnoki tisztséget nyert, s a szabadságharcot követően települt 
meg Heves vármegyében.12 A házasság után azon a közel 600 kh-as tiszaszőlősi birtokon gaz-
dálkodott az „ifjú" pár, amely valószínűleg nem a férj tulajdona volt, hanem még a házasság 
előtt Graefl Károly vette azt leányának.13 

2.2. Sarolta 

Saroltát 1879. február 8-án az a széki Teleki Sándor gróf vette feleségül, aki 1850. 
január 20-án Nagybányán született, s akinek a Szatmár megyei Nagysomkúton csak egy gazdag 
paraszti birtokkal felérő 265 kh-nyi földdarab volt a tulajdonában. Azt gondoljuk, hogy nem 
járunk messze az igazságtól, ha feltételezzük: Graefl Károly ezen házasság pártolásával elsődle-
gesen nem a család kezén lévő földterületet, hanem annak társadalmi rangját kívánta emelni. A 
házasságból eddigi ösmereteink szerint három gyerek született: Jenő 1881. január 20-án, 
Eduardina 1882. május 13-án, József pedig 1884. december 31-én látta meg a napvilágot.14 

2.3. Andor 

Andor a negyedik gyermeke volt Graefl Károlynak. Első feleségétől - szirmai Szirmay 
Szerénától, akitől három leánygyermeke (Alice 1897-ben, Gabriella 1898-ban és Rózsa 1902-
ben) született - elvált, majd 1905-ben ismét megnősült, s felsőpelsőczi Tóth Valériát vette fele-
ségül. Ebből a második házasságból egy fiú (Andor 1906) és egy leány (Rózsa 1908) született.15 

Párválasztásához hasonlóan, politikai karrierje sem volt kimondottan sikeres. Bár hét 
évig volt járási szolgabíró, majd ezt követően 1896 és 1901 között Csávolszky Lajos helyett a 
poroszlói kerületben megválasztották a vármegye országgyűlési képviselőjévé is, azonban az 
ezen posztok elnyerésében inkább a családi kapcsolatoknak tulajdoníthatunk meghatározó sze-
repet, mintsem egyéni kvalitásainak. Ezen véleményünket látszik alátámasztani az is, hogy An-
dor az apja halálától - tehát 1896-tól - kezdve minden valószínűség szerint, de 1904-től már 
bizonyíthatóan is tagja volt a vármegye törvényhatósági bizottságának virilis jogon, azonban 
azon túl, hogy mint a törvényhatósági bizottság tagja képviselte Heves vármegyét a millenniumi 

11. KEMPELEN B„ 1912. 363. p. 
12. BOROVSZKYS., [1909] 657. p 
13. Mindezen feltételezésünket arra alapozzuk, hogy 1893-ban nem Boboty György, hanem Graefl Gabriaella nevén szerepelt a tiszaszőlősi 

- birtok, de 1895-ben - egy évvel Bobory György halála előtt - sem csak a férj volt feltüntetve tulajdonosként, hanem feleségével együtt 
szerepeltek a gazdacímtárban. Ráadásui akkor már nem is maguk müveitették, hanem haszonbérlet útján hasznosították földjüket. -
BAROSS K.. 1893. 293. p.; RUBINEK Gy., [1911] 304. p.; Gazdacímtár 1897. 198-199. p.; BOROVSZKY S„ [1911] 657. p. 

14. KEMPELEN B„ 1912. 363. p.; BAROSS K„ 1893. 627. p.; Főrangú... 1888. 242-243. p. 
15. KEMPELEN B„ 1912. 363. p. 
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emlékünnepségeken a fővárosban, illetve részt vett Kassán Rákóczi hamvainak újratemetésén, 
pillanyatnyilag egyetlen jelentős politikai szerepléséről sincs tudomásunk.16 

2.4. Jenő 

2.4.1. A gazdálkodó és a megyei politika élet szereplője 

Jenő - Károly elsőszülött fia - középiskoláit a fővárosban, míg felsőfokú tanulmányait 
a drezdai és a hohenheimi gazdasági akadémián végezte, ahol gazdászati oklevelet is szerzett. 
Ezt követően ismereteit egyrészt a családi birtokon kamatoztatta, majd különböző országokban 
töltött el hosszabb-rövidebb időt, ahol a gazdasági kérdéseket tanulmányozta. Elméleti és gya-
korlati tanulmányainak köszönhetően elsőrangú gazda lett, aki főleg intenzív ló- és juhtenyész-
téssel vívta ki a szakmai körök elismerését, de élenjárt a szürke magyar fajta tenyésztésében, 
megőrzésében éppúgy, mint ahogy figyelemre méltó eredményei mutatott fel igen szépen és 
szakszerűen kezelt gyümölcsösével is. Közben bekapcsolódott a vármegye közéletébe: többbek 
között egy emberöltőn át volt tagja Heves vármegye törvényhatósági és közigazgatási bizottság-
nak,17 betöltötte a vármegyei lótenyésztési bizottság és az alsó Lókos-völgyi vízszabályozási tár-
sulat elnöki, továbbá a vármegyei gazdasági egyesület alelnöki posztját. Trianon előtt a negy-
vennyolcas eszmék hívének vallotta magát, amire családi hagyományai is predesztinálták, s így 
nem véletlen, hogy 29 éven keresztül elnöke volt Heves vármegye Függetlenségi és 48-as pártjá-
nak. Minden valószínűség szerint gazdasági pozíciója mellett nemzeti és ezzel összefüggésben 
függetlenség iránti elkötelezettségére vezethető vissza az is, hogy testvérével, Andorral együtt 
részt vett annak a 13 fős vármegyei díszbandériumnak a felvonulásán, amely Dobó-korabeli hadi 
öltözetben - kék selyem atillában, páncélingben, párduckacagányban és tollas sisakban - tisztel-
gett az uralkodó előtt a budapesti millenniumi emlékünnepségeken. Szerepet vállalt az 1904. évi 
ún. nemzeti ellenálási mozgalomban is. így nem véletlen, hogy tagja lett annak a 40-es megyei 
bizottságnak, amelyet a „válságos helyzet alakulásának szemmel tatására és az alkotmányos 
küzelem intézésére" választottak. II. Rákóczi Ferenc hamvai hazahozatalának emlékünnepén a 
fővárosban megjelent vármegyei küldöttség tagjai között szintén ott találjuk fiútestvérével 
együtt. Ráadásul az utóbbi vitte a díszmenetben lóháton a vármegye zászlaját. Kassán pedig míg 
a vánriegye alispánja a fejedelem hamvait, addig Graefl Jenő Zrínyi Ilonáét emelte ki a vasúti 
kocsiból. A kassai temetést követő napon Jenő tagja lett annak a küldöttségnek is, amely részt 
vett Thököly Imre késmárki temetésén.18 

A birtokalapító apa halála után alapvetően a két fiú, Jenő és Andor osztozott a családi 
vagyonon. Jenőnek 3.898, míg Andornak 1.959 kh földterület került birtokába Poroszlón. Ezen 
kívül Jenőé lett az apja által 1872-ben építtetett poroszlói tornyos kastély, amelyet 1897-ben már 
ő nagyobbíttatott meg, míg Andor a falu talán legreprezentásabb épületét, a debreceni-pesti út 
mellett fekvő, egykori Palotavendégfogadót örökölte.1 

16. 1904 és 1912 között Andor a vármegye törvényhatósági bizottságának virilis képviselői közé a 13. és a 25. helyek valamelyikén került be. 
Ezen időszakban évi adója 5.265 és 3.108 korona között mozgott. - BOROVSZKY S., [1909] 636-637., 664. p.; Hevesvármegye ... 1904. 
január 21., 1905. február 2., 1906. január 25., 1912. február 22. 

17. 1904-ben 8.504 Koronával az 5., 1905-ben 8.493 Koronával a 8., 1906-ban 8.150 Koronával a 10., míg 1912-ben 9.070 Koronával a 6. 
helyet foglalta el Heves vármegye törvényhatósági bizottsága virilis tagjainak 210 főt számláló tagjai sorában. - 1912-ben csak gr. Károlyi 
Mihály országgyűlési képviselő, parádi birtokos, dr. Samasa József egri érsek, br. Hatvany Deutsch Sándor főrendiházi tag, a hatvani cu-
korgyár tulajdonosa, Beökönyi Viktor ludasi földbirtokos és Klein Miksa horti földbérlö fizetett több adót mint Graefl Jenő. Károlyi évi 
adója 61.373, Samassáé 57.708, hatvani Deutsché 16.452, Beökönyié 11.863, míg Kleiné 9.761 Korona volt. 

18. BOROVSZY S., [1909]. 227., 256., 636., 641., 643., 664. p ; T. BOROS L„ [1930?] 140. p ; LENGYEL L.-VIDORGy„ [1932] 517. p. 
19. BOROVSZKY S„ [1909], 66. p. ; 
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Jenő azonban már az öröklést megelőzően maga is hozzákezdett a birtokszerzéshez. 
1893-ra már tulajdonában volt az Almássyak 367 kh-nyi tiszaszőlősi (domaházi) birtoka, majd 
1909 körül - állítólag egy éjszakába nyúló kártyacsatában - elnyerte az Isaák család 518 kh-as 
nagvrédei földjeit,20 amelyet aztán rövidesen bérbe is adott a vesztes kártyapartnernek, Isaák 
Istvánnak. 191 l-re pedig a Kállay és Kovách családok földjeinek felvásárlásával Tiszaigaron 
lett egy 190 kh-nyi birtok tulajdonosa.21 Házasság révén is gyarapította birtokait, azonban ennek 
a birtokszerzésnek elsődlegesen nem nagysága volt figyelemre méltó, hanem az ara személye 
révén Graefl Jenő későbbi politikai karrierje szempontjából lett jelentősége. Arról van ugyanis 
szó, hogy Graefl Jenő 1882-ben feleségül vette Horthy István legidősebb lányát, az 1863-ban 
született Paulát, a későbbi kormányzó, Horthy Miklós testvérét. (Házasságukból hat gyerek szü-
letett: Paula 1886-ban, Márta 1887-ben, Jenő 1889-ben, Rolla 1890-ben, Károly 1895-ben és 
Margit 1896-ban.) A Dévaványán elhelyezkedő birtokhoz azt követően jutott hozzá Graefl Jenő-
né, hogy apja, Horthy István 1904-ben 74 éves korában elhunyt, s a nevén lévő 928 kh-nyi 
dévaványai birtok döntőrészét két lánya, Paula és Erzsébet között osztotta meg. Graefl Jenőné 
(szül.: Horthy Paula) 464-at, míg Péchy Györgyné (szül.: Horthy Erzsébet) 395 kh-at örökölt.22 

így a 20. század első évtizedének végére Graefl Jenő közel annyi földbirtokkal (5.437 
kh.) rendelkezett, mint az osztályegyezség előtt atyja. 

A tekintélyes birtok - a dévaványai részbirtokot nem számítva - 22,5 kh kertből és 
beltelekből, 11,5 kh szőlőből, 1.725 kh szántóból, 1.500 kh rétből és 1766 kh legelőből állt, ahol 
a szántón a tulajdonos négyes vetésforgót alkalmazva gazdálkodott. Az aratási munkákat két 8 
LE-vel rendelkező gőzcséplőgép segítette. A kapások közül kiemelendő a mintegy 53 kh-as do-
hányültetvény, míg az állatállomány közül a 112 darabos angol félvér ló, a 377 darabos magyar 
szürkemarhatenyészet, a 2.000 db-os hazai fésűs-fajú juhászat és a 300 darabos mangalicakonda 
érdemel említést.23 

2.4.2.- A vállalkozó 

Az általunk ismert első vállalkozásban, 1888-ban még apja életében fektett tőkét Jenő. 
Az ekkor megalakult „Tiszafürei Takarékpénztár Rt." alapító tagjaként ugyanis az összesen 
1.000 db 50 forintos részvénycsomagból 10 részvényt jegyzett. (Apja, igaz nem alapítóként, de 
szintén 10 részvény tulajdonjogát szerezte meg a járás első pénzintézetében.) Valószínűleg Jenő 
gazdasági és politikai súlyának tudható be, hogy - egyedüli nem fürediként - beválasztották a 
részvénytársaság igazgatótanácsába, amelynek még a dualizmus végén, 1918rban is tagja volt. 
Ezzel szemben az alakuló ülésen megválasztott igazgatótanácsi tagtársai fokozatosan kicserélőd-
tek, kihaltak mellőle. Egyébként a részvénytársaság első igazgatótanácsának Graefl Jenő mellett 
olyan tekintélyes tagjai voltak mint az országos hírű publicista Csávolszky Lajos, aki mint a 
függetlenségi párt képviselője 1887 és 1892 között a poroszlói kerületben országgyűlési mandá-
tumot szerzett, s valószínlűleg erre való tekintettel választották meg az rt. elnökének is.24 A ve-
zérigazgatói tisztséget pedig az a Nyári József töltötte be, aki polgári származása ellenére is már 
jelentős tiszafüredi birtok tulajdonosa volt. Helyettes igazgatónak is tiszafüredi birtokost, 
Thomka Illést választottak, mint ahogy a pénztárnok is tiszafüredi, Szederka Miklós lett, aki az 

20. MOLNÁR J, 1976. 64. p. 
21. BAROSS K„ 1893. 291-292. p.; RUB1NEK Gy„ [1911] 300-301, 303-304. p. 
22. KEMPELENB., 1913. 90. p.; BAROSS K, 1893. 330. p.; RUBINEK Gy„ [1911] 340. p. 
23. BOROVSZKY S„ [1909], 234. p. 
24. BOROVSZKY S„ [1911] 267. p. 

- 3 6 -



1890-es évek elejére lépett be a száz holdon felüli földtulajdonosok táborába. Az igazgatótanács 
további tagja között találjuk Justus Gyulát, aki a 20. század első évtizedére Tiszafüreden 1.065 
kh-nyi földterület tulajdonosa lett, vagy az a Lipcsey József és Tamás, akik a járási székhelyen 
több ezer kh-nyi birtok tulajdonosai voltak. Ezen kívül tagja volt még az igazgatótanácsnak az 
1893-ban Tiszafüreden 378 kh-at birtokló Kovách Géza, továbbá az ugyanacsak tiszafüredi bir-
tokos Fiam Ignác és Rosinger Lajos.25 

Mint ahogy az az előbb leírtakból jól nyomon követhető, a tiszafüredi takarékpénztár a 
járási székhely agrárbirtokosainak kezdeményezésére, s egyben azok érdekeinek képviseletére 
jött létre. Ez Graefl Jenőnek mint földbirtokosnak is valószínűleg kiválóan megfelelt, hiszen így 
az eddigieknél könnyebben juthatott hitelhez. Azonban egy olyan ember ambicióit, aki hozzá-
szokott az önálló döntésenkhez, egy részvénytársasági forma kollektivitáson alapuló döntésme-
chanizmusai valószínűleg nem elégítették ki. Feltételezhetően ezzel is összegfögghetett, hogy 
Jenő önálló vállalkozásba kezdett. 

Első - bár még részvénytársasági formában működő - cégét, a „Tiszafüredi Kefegyár és 
Hengermalom Rf'-t Graefl Jenő 1907-ben, tehát közel 20 évvel azt követően alapította, hogy 
először lepett be a részvényesek táborába. A vállalkozás ugyan nem új cégként jött létre, hanem 
meg, illetve átvette Blau Lajos kefe- és meszelőgyáros 1899. január 7-én alapított egyéni, majd 
minden valószínűség szerint Blau Albert belépésével őrlőmalmi tevékenységgel is kibővült, s 
ebből kifolyólag közkereseti társasággá alakult vállalatát.26 

Az rt. 150.000 korona alaptőkével alakult, amely 1.500 db egyenként 100 koronás név-
re szóló részvényre oszlott. Az alapítók az ún. előigazgatóságba Graefl Jenőt, Fülöp Zoltán járási 
főszolgabírót, dr. Schleiminger László tiszafüredi orvost, egyben földbirtokost (1911-ben 679 
kh-as birtoka volt a faluban), dr. Soltész Henriket, továbbá a volt tulajdonosok közül Blau Lajost 
és Blau Albertet, illetve Blau Bertalant - aki feltételezhetően az utóbbiak rokona volt - delegál-
ták. Blau Lajos igazgatósági tagsága 1908 októberében szűnt meg, mivel a cég fizetett tisztvise-
lője lett, majd 1911-ben cégvezetőnek nevezték ki. Ezen utóbbi tiszségét azonban nem sokáig 
élvezhette, mivel még ugyanezen év októberében megindították a cég ellen a csődeljárást.2 

Amikorra azonban a csődeljárást elrendelték, már nem teljesen ugyanazt a céget számolták fel, 
mint amelyet Graefl Jenő és társai 1907-ben megvettek. Ugyanis minden valószínűség szerint 
1908 és 1909 között az rt. beszüntette a kefegyártást, s helyette felépített egy olyan villanytele-
pet, amely nemcsak a cég malmát tudta működtetni, hanem képes volt árammmal ellátni 
Tiszafüredet és környékét is. Ezen utóbbi szolgáltatás teljesítésére több mint 40 éves áramszállí-
tási jogot is szerzett a részvénytársaság. 

A csődeljárás végül úgy zárult, hogy Graefl Jenő egyedül vette meg a vállalatot, s 
megalapította belőle a „Graefl Jenő tiszafüredi Villanytelepe és Hengermalma" nevű egyéni 
cégét, amely 1912. május 15-én már termelt. Graefl egyik cégvezetőként azt a Kohlmann Lajost 
alkalmazta, akit ugyan ezen év februárjában a „Tiszafüredi Takarékpénztár rt." igazgatójának is 
megválasztottak, s ahol Graefl Jenő még mindig tagja volt az igazgatótanácsnak. 

25. BAROSS K„ 1893. 291 -292. p.; BOROVSZKY S.. [1911] 188. p.. illetve HML. VII. 4. Ct. 68. Az rt. alakuló közgyűlésének 1888. április 
26-ai jegyzőkönyve. 

26. HML. VII-4. Egyéni cégek törzskönyve II. k. 48. p. 568. sz, illetve a Társas cégek törzskönyve II. k. 178. p. 222. sz és III. k. 137. p. 282. 
sz 

27. Uo. III. k. 138. p. 
28. HML. VII-4. Társas cégek törzskönyve I. k. 68. sz 87-89. p„ II. k. 197-199. p., III. k 245-246. p.; Egyéni cégek törzskönyve II. k. 744. 

sz 140. p„ illetve HML. VII-4. Ce. 744. 
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A vállalkozás nagyságáról egy 1917-ben készült értékbecslés alapján nyerhetünk elég 
átfogó és reális képet.29 A gyártelep Tiszafüred közepén egy 2.800 négyszögöles területen fe-
küdt, s malomból, villamos telepből, irodahelyiségből, három lakóházból, továbbá egy emeletes 
raktárból és két földszintes helyiségből állt. (Az utóbbiakban a régebbi kefegyár volt elhelyezve.) 
Az értékbecslő a villanytelep épületeit és a lakóházak állapotát igen jónak, míg a többi épületet -
köztük a malmot - igen leromlott állagúnak találta. Ami pedig az üzem gazdaságosságát illeti: 
az értékbecslő 1914 és 1916 között fokozatosan csökkenő nyereséget, sőt 1917-ben már veszte-
séget mutatott ki. (1914-ben 9.494, 1915-ben 5.568, 1916-ban 2.647 korona volt a nyereség, 
míg 1917-re várhatóan 10.000 korona veszteségre lehetett számolni.) Érzékeltette viszont 
Hollaender, hogy a veszteség oka elsődlegesen nem a szakszerűtlen működtetésből adódott, ha-
nem abból, hogy a malmot csak 50 %-os kapacitással tudták működtetni, a villanyáram ára pe-
dig nagyon alacsonyan volt megállapítva. Leszögezte az is az értékbecslő, hogy az előbbit -
mármint a malom 50 %-os kapacitáskihasználását - csak részben eredményezte a malom elha-
nyagolt állapota. A veszteség szerinte döntően a magas szénárakra és a településen lévő másik 
malom konkurenciájára vezethető vissza. (A malom rendbehozatalának költségeit Hollaender 
60-80.000 koronára becsülte, mig a villanytelep teljesítményét szerinte csak azzal, hogy kellő 
számú fogyasztót szereznek, duplájára lehetne emelni. Egy 100.000 koronás befektetésssel pedig 
akár négyszeresére lenne növelhető kapacitása.) 

Az üzemet összességében 370.000 koronára értékelte és 450.000 koronáért megvehető-
nek ítélte Hollaender. Igaz, az adás-vételből nem lett semmi, arra viszont a felmérés igen jó for-
rásként szolgált, hogy némi képünk lehessen Gráefl Jenő ipari vállalkozásának volumenéről. 

Üzemét végül is valamikor a 20-as években adhatta el, mert 1927-ben már Czakó Kál-
mánné és Hvizdor Flórián tulajdonában találjuk.30 Vállalkozásának felszámolására azonban 
feltételezhetően nem annak csődbemenetele késztette, hanem országos politikai szerepvállalása. 
1922-ben ugyanis a tiszafüredi kerületben egységpárti programmal a második nemzetgyűlés 
tagjává választották, majd 1927-ben tagja lett az országgyűlés képviselőházának is, sőt annak 
megalakulásakor a korelnöki tisztét is betöltötte. Az 193 l-es képviselőválasztáson magas korára 
való tekintettel már nem indult, s ekkor sógora, a kormányzó a felsőház tagjává nevezte ki. Ez-
zel a család második tagjaként büszkélkedhetett azzal, hogy mint nem arisztokrata, mégis tagja 
lehetett a törvényhozás felsőházának.31 Országos politikai szereplése mellett azonban továbbra is 
ügyelt arra, hogy a helyi gazdaságpolitika irányításából, formálásából ne maradjon ki. Ezért a 
20-as évek második felétől elvállalta a tiszafüredi takarékpénztár elnöki tisztét. Valamikor 1931 
és 35 között halt meg, s a poroszlói családi sírboltban lett eltemetve. 

29. HML. XI.203. 11/c. A Hevesvármegyei Takarékpénztár rt. 1918. január 3.-ai igazgatótanácsi ülésének jegyzőkönyvi melléklete. Dr. 
Hollaender József szakértői jelentése Graefl Jenő tiszafüredi telepéről. - Az igen részletes felmérésre azért került sor, mert Graefl Jenő 
1917. november végén 600000 koronáért felajánlotta megvételre gyártelepét az egri székhelyű Hevesvármegyei Takarékpénztárnak. 

30. Compass... 1928. 403. p. 
31. LENGYEL L.-VIDOR Gy., [1932] 518. p. 
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VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
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SZERKESZTŐ: Á. VARGA LÁSZLÓ, HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

Majdan János 

A MURÁNYVÖLGYI ÉS A CSETNEKVÖLGYI HELYIÉRDEKŰ 
VASUTAK KÖRZETSZERVEZŐ HATÁSA 

A Pelsőczről kiinduló vicinális vasút száz évvel ezelőtti megnyitása nagy változásokat 
hozott a vidék életében. Az 1893. november 22-én forgalomba helyezett 41,2 kilométer hosszú-
ságú pályán öt állomáson álltak meg a szerelvények. Tíz nap híján egy esztendő múlva - 1894. 
november 12-én - újra vasúti átvevő bizottság kezdte el munkáját a pelsőczi állomáson. Ekkor 
került sor a 24 kilométeres nagyszlabosi vicinális átadására. A Csetnek-patak völgyében kanyar-
gó vasúton 4 állomást vehettek igénybe az utazók és a szállítók.1 

A vasutak környezetének bemutatása 

Mindkét helyiérdekű vasút esetében ismertek az előkészületek, a kivitelezési munkák, 
melyekről itt.nem esik szó. 
Az elemzés arra szorítkozik, hogy megvizsgálja a korabeli adatok alapján a vicinálisok hatását a 
vonalak mentén fekvő települések lakóira és vállalataira. A két völgyben megnyitott vasutak 
állomásain ugyanolyan adatfelvételek zajlottak le 1895-ben, mint az ország valamennyi állami 
és vicinális vasúti társaságánál. Az Edvi Illés Sándor vezetésével elvégzett munkát két kötetben 
összegezték.2 A vizsgált vonalak ugyan néhány hónapja működtek, s emiatt az összegzés nem 
mutatott be minden változást, de az adatok jelezték a két völgy gazdasági életében és az ottani 
polgárok mindennapjaiban megindult átalakulásokat. Az összesítés elemzésével kísérlet történik 
arra, hogy kiderüljön: valóban segítette-e a két vicinális e völgyekben a gazdasági körzetté szer-
veződés folyamatát? 

A vonalak általános leírása során szó esik a földrajzi helyzetről. Eszerint a két helyiér-
dekű vasút a Pelsőc környékén a Sajóba torkolló két patak völgyében halad. A Murány-
völgyében megnyitott pálya Jolsván és Nagyrőcén át a fennsík aljáig biztosította a vasúti közle-
kedést. A Csetneken át Nagyszlabosig elkészült másik vonal végén a dobsinai hegycsoport ma-
gaslott. (1. számú térkép) 

A szűk völgyekben kanyargó pályák mentén élő lakosság ismertetésekor kiderül, hogy 
a „két h.é.vasut kiinduló állomása körül magyar nép lakik, de a mint a vonal Pelsőcztől távolo-
dik, a magyar elem rovására mindinkább a tót lép előtérbe."3 A vasutak mellet „számos kisebb 
helység van", de a hegyekben kevesen laktak. 

1. TOMINAC J„ 1905. 23-27. p. 
2. Államvasutak... I.-II. k. 1896. 
3. Az általános bemutatásokat tartalmazó valamennyi idézet mondat az Államvasutak I. k. 208-210. oldalain található meg. 
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A vicinálisok mentén legnagyobb birtokai - elsősorban erdők - Andrássy Dénesnek, 
Andrássy Gyula örököseinek, a Coburg családnak, Heinzelmann Emilnek, a magyar papíripari 
részvénytársaságnak vannak. Jolsva és Nagyrőce városok, Csetnek, Rester, Gacsalk és Turcsok 
polgárai rendelkeztek számottevő földekkel a völgyekben, mint közbirtokosok. A patakok mel-
lett néhány helyen voltak ugyan „televényes, porhanyó, fekete földek", de a termőterület 
„túlnyomó része kavicsos, sárga agyag, a pelsőczi és murányi fensikon pedig jobbára mészköves 
legelők vannak." 

A vasutak áruforgalma 

A Sajó-völgyében fekvő végállomás és az első két-két állomás környékén termett ga-
bona. Búzából és árpából néhány mázsát szállított el a vasút Losoncra, Rozsnyóra, Tornaaljára. 
Az eladásra kerülő felesleg nagyobb részét a völgy felső szakaszában található nagyrőcei és 
murányi pékségekben használták föl. Az új vasúton az első évtől kezdve rendszeresen szállítot-
tak gyümölcsöt. Az éghajlati- és talajviszonyokhoz jól igazodó almából a „sóvári" fajta terjedt 
el, amelyből 30-50 kilogrammos csomagokat adtak föl vasúton Pelsőcre, Miskolcra, Losoncra, 
Kassára, Dobsinára, Rozsnyóra, Rimaszombatba. A kertekben termett szilva nem került vasúti 
szállításra, mivel a helybéli pálinkafőzdékben dolgozták fel. A végállomás környékén káposztát 
termeltek, amely olyan jól jövedelmezett, „hogy a gazdák jóformán egyedül a káposzta eladásá-
ból bevett pénzből fedezik a háztartás összes kiadásait és a közterhek legnagyobb részét." A 
pelsőci földekről látták el a két vasútvonal melletti települések lakóit ezzel a zöldséggel és jutott 
a káposztából a gömöri iparvidék többi lakójának is. 

A két völgyben juhokat tartottak a gazdák, de vasúton nem szállítottak állatokat az első 
esztendőben. Gyapjút néhány száz mázsa mennyiségben adtak föl az állomásokról Budapestre, 
Kőbányára és Palota-Újpestre. Másik állati termék a csont volt, melyből losonci feldolgozókhoz 
küldtek teherkocsikban néhány mázsát. 

A vicinálisok mellett mintegy 90.000 k. hold uradalmi erdőben gazdálkodtak, melyek 
nagy részéből korábban is történtek szállítások. A vasút előtti időszakban szekereken fuvarozták 
a faárut a pelsőci állomásra, s ott rakták vagonokba. Az új vonalak lehetővé tették, hogy a he-
gyekből csúzdákon érkező szálfák közvetlenül a rakodókra érkezzenek meg, s csak ott kellett 
emberi kézzel érinteni a szállításra kerülő árut. Csetnektől, illetve Jolsvától északra fenyvesek-
ből szállítottak, míg a déli részeken tölgy-, bükk- és gyertyánerdők kitermelése folyt. 

A fenyőfákat a vereskői (épült 1889-ben) a kisrőcei (termelt 1891 óta) és a murányi 
(megnyitották 1892-ben) fürészüzem darabolta szét.4 A Coburg hercegi család tulajdonában lévő 
feldolgozói üzemek különböző nagyságúak voltak. Vereskőben és Murányban 3-3 keretes fűrész, 
2-2 körfürész darabolta a fenyőfákat. A legkisebb üzem Kisrőcén működött, ahol egy keretes 
fűrész termelt. E három telepről a Murányvölgyi hév szerelvénye továbbították a fűrészárut az 
ország különböző városaiba. Legnagyobb tételben a budapesti építkezésekre adtak el különféle 
épületfát (35.000 q). A többi áru - 20.000 q mennyiségben - Miskolcra, Gyöngyösre, Bicskére, 
Mórra, Kőbányára, Gödöllőre, Debrecenbe, Nagyváradra, Vácra került az ottani felhasználók-
hoz. (Az új vicinális jelentőségét mutatta, hogy a vereskői fűrészüzem termékeit annak ellenére 
Murányban rakták vasúti kocsikba, hogy az állomásig ezer méteres fennsíkon kellett átszekerez-
tetni a léceket, gerendákat. A tulajdonos számára az óriási szállítási költségek ellenére kifizető-
dőbb volt a vasúti fuvarozás, mint a korábbi szekerezés Tiszolcig. A vereskői fűrészüzem terme-

4. A gyárak és üzemek adatait közli: Államvasutak I. k. 158-176. p. 
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lésének növekedése következményeként 1903-ban az ottani völgyben is épült vicinális vasút.) A 
fenyőfák másik részét Horkára vitték a szerelvények, ahol a cellulóz gyártására hasznosították. 
A horkai „első magyar papíripari r. t. cellulosgyára" 1882 óta működött, ahol 160 munkást fog-
lalkoztattak. Ide szállították a vasúti szerelvények a két völgyből a fákat, melyekből évente 25-
30.000 mázsa cellulóz készült. Az évi termelés harmada - tízezer mázsa - az „első magyar pa-
píripari r. t. papírgyárai" részére fuvarozták vissza a Csetneki hév szerelvényei Nagyszlabosra és 
Masznikra, s ezáltal a vicinális vasút segítségével a korábban kialakult ágazaton belüli munka-
megosztás tovább tökéletesedett. A két üzem 1840 óta működött, ahol az adatfelvétel évében 350 
munkás dolgozott. A két gyár „midenféle közönséges és finomabb géppapírok, író-, csomagoló-
és nyomdapapír gyártására van berendezve." A késztermék országos kiszállításához szintén a 
vicinális szerelvényeit használták, s ezzel megszűnt a - papír esetében különösen kockázatos -
szekéren történő fuvarozás. Az évi 25.000 mázsányi forgalom tovább növelte a vicinális kihasz-
náltságát. A Csetnekvölgyi hév szerelvényei a gyakorlatban három esetben is fuvarozták ugyan-
azt a teméket, csak átalakult formában. Először mint rönkfát, másodszor mint fapépet, míg vé-
gül mint elkészült papírt. Ezen termék előállításához további vegyszerekre, használt papírra és 
rongyra volt szükség, melyeket a vicinális szerelvényei szállítottak el a gyárakba. (E forgalom-
növelő beszerzésekről a továbbiakban még szó esik.) 

A két völgyből a vicinálisok nagy tételekben szállítottak tölgyfarönköket feldolgozásra. 
A tölgyfa egy részéből Pelsőcön az „első gömöri műfa-ipartársulaf' feldolgozó telepén parkettát 
gyártottak. Az 1890 óta működő üzemben 3 keretes - és 6 körfűrész mellett 2 nagy gyalu is dol-
gozott. A késztermékből 1000 mázsát a fővárosba és Putnokra fuvaroztak a vasút segítségével. A 
nagyobb mennyiségű fűrészáru - mintegy 8000 q - Budapest, Kassa, Bécs, München, Drezda és 
Fiume állomásaira indult útnak az ottani felhasználókhoz. A rönkök másik részéből tűzifát és 
bányafát hasítottak, de ezeket alig fuvarozták vasúton, mivel a völgyben értékesítették, s emiatt 
szekéren szállították. Hasonlóan nem vették igénybe a gőzvontatás nyújtotta lehetőségeket a 
nagy tételekben előállított faszén esetében sem. 

A feldolgozótelepeken keletkezett melléktermékekből nagy mennyiségben fuvaroztak 
fenyőkérget Budapestre és cserhéjat Németországba. 

A murányi völgyet nyugatról lezáró Vashegyen (Zseleznik) és környékén a vicinális 
építése előtti évtizedekben is bányásztak vasércet. A Rimamurányi - Salgótarjáni Vasmű Rt. 
itteni bányáiból az áruforgalmi adatok felvételének évében 952.340 q ércet hoztak felszínre. Az 
érc nagyobb részét saját 13.2 km hosszú drótkötélpályájukon a szomszédos Rima völgyében 
működő likéri és nyustai kohókba szállították. A vashegyi bányák ércéből jutott a nagyrőcei ko-
hóba is, de ezt a szállítást szintén kötélpályán bonyolították le. Hasonlóan nem vasúton szállí-
totta a Vashegy déli és keleti oldalán található bányáiból az ércet a hisnyóvizi olvasztóba a Hein-
zelmann család. A vicinálisok megnyitása nem hozott változást az ércek fuvarozásában. 

A murányi völgyben működő nagyrőcei kohóból kikerült nyers\>asat már a helyiérdekű 
vasút szerelvényei vitték el további feldolgozásra Salgótarjánba és Ózdra, - körülbelül 30.000 
mázsát. A nagyrőcei kohó nyersvasából vásárolt alapanyagot Homola András, aki Murány-
Huíán egy kis acélgyárat működtetett. Az itt készült évi 50 mázsa szög és 100 mázsa kapa vas-
útonjutott el az ország különböző településeire. 

A Csetneken székelő „Concordia vasgyár és bts." a völgyben több vasbányát nyitott, 
melyekből a vizsgált évben 193.2220 mázsányi ércet hoztak a felszínre. E hatalmas mennyiségű 
ércet ebben a völgyben sem vasúton szállították. A csetneki, a kuntaplócai és a henckói kohókba 
szekéren fuvarozott ércből - a gölnicen bérelt negyedik kohóval együtt - 76.643 q nyersvasat 
állítottak elő. Ebből 50.000 mázsát félig feldolgozott állapotban a vicinális vasút segítségével 
Zólyomba, Zólyom-Breznóba, Diósgyőrbe, Ózdra, Budapestre, Bécsbe, Bécsújhelyre, Prágába és 
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Brünnbe szállítottak további megmunkálásra. A többi nyersvasat a részvénytársaság 
Kuntaplócán működtetett vasöntödéjében öntvényekké alakították át. A tűzhelyekhez való alkat-
részeket, a mozsarakat és tőröket, az órasúllyokat gyártó üzemből 5100 mázsa árut továbbítottak 
hazai és gácsországi vásárlókhoz a vicinális segítségével. A csetneki völgy legrégebbi vasüzeme 
Miklóssy József tulajdonában volt. Az óhámori acélgyárat „Kuruchámor" néven is említették, 
mivel a Rákóczi szabadságharc idején már kardot kovácsoltak ezekben az épületekben. Az üze-
met a 19. század folyamán nem bővítették, saját bányával és kohóval sem rendelkezett, s emiatt 
a nyersanyagot Diósgyőrből vasúton hozatták. A nagy szakértelmet igénylő, de kevés nyersvasat 
kívánó iparcikkeket előállító acélüzemben répakapákat, répakiemelő villákat készítettek. Az 
évi 200-300 mázsányi árut a vicinális segítségével gyorsan és olcsón juttatták el az ország min-
den pontján megtalálható fogyasztókhoz. A kohászati tevékenység után megmaradó salak 
Nagyrőce határában óriási hegyekben állt. A vicinális megnyitása után megkezdték az addig 
felhasználhatatlan melléktermék elszállítását. A tervek szerint évi 3000.000 mázsa fuvarozása 
várt a szerelvényekre, melyekből a szomszédos Rima-völgy Nyusta-Likér állomásán is raktak ki 
további hasznosításra salakot. 

A csetneki völgyben lévő Ochtina és Rochfalu között horganyércet találtak, melyet a 
későbbiekben megnyílott helyiérdekű vasút szerelvényeivel szállítottak el. A murányi völgyben a 
legnagyobb vasúti szállító a Jolsva határában lévő bánya volt, ahonnan évente 150.000 q mag-
nezit került forgalomba. A környékbeli vasgyárak mellett jutott Budapestre és „Porosz-Szilézia" 
kohóiba is. A szomszédos Lubenyikon nyitott kincstári bányából 5000 mázsát szállítottak Diós-
győrbe és a dél-magyarországi kohókba. A vicinális megnyitása gazdaságossá tette a nagyrőcei 
határban található gránit kitermelését, amely az adatfelvétel pillanatában már folyt, de a buda-
pesti szállítások forgalomnövelő hatása a későbbiekben vált ismerté. 

A Csetnek határában működő rézbánya ércét a helybeli hámorban dolgozták föl 1835 
óta. A Szontágh Pál tulajdonában lévő üzemben a környékbeli érc mellett Szepességből és Ang-
liából szállítottak rezet a minőségjavítására. A vicinális olcsóbbá tette az évi 1500 mázsányi 
alapanyag beszerzését és a késztermékek szállítását. A mosó- és pálinkafőző üstöket, a hengerelt 
rudakat és lemezeket, a bronz- és sárgarézöntvényeket Budapestre, a kovácsolt árukat Szerbiá-
ba, Boszniába és Romániába fuvarozták a vasúti szerelvények. Melléktermékként mintegy 40 q 
rézhamu keletkezett, amit a vicinális szerelvényei továbbítottak egy prágai vegyészeti gyárba. 

A helyi agyag és a Losoncról, Miskolcról és Rimaszombatból hozatott alapanyag terem-
tette meg a murányi kőedény gyártását. A Coburg család tulajdonában lévő üzemben 35-40 
munkás gyártott fehér, mázas és festett tányérokat, bögréket, korsókat, csészéket, mosdótálakat. 
A nyersanyag odaszállításában nagy segítséget jelentett a helyiérdekű vasút megnyitása, de a 
késztermékek biztonságos szállítását még jobban előmozdította az új vonal. Az évi 1200 mázsa 
edényt Budapest, Debrecen, Marosvásárhely, Nagykároly, Nagyvárad, Szeged és Zirnony keres-
kedői vásárolták meg. 

A jolsvai vasútállomáson évente 100-120 mázsányi marhakolomp került feladásra bu-
dapesti és erdélyi kereskedőknek címezve. Jolsván tevékenykedett egy kereskedő, aki a környék-
beli településeken összegyűjtötte a télen készült pokrócokat. A szlavóniai állomásokra évente 
feladott 2600 darab pokróc háromszáz mázsával növelte a vicinális forgalmát. 

A feladott áruk számbavétele után tekintsük át az érkezett árukat. Az adatok összegzé-
sekor „a két h. é. vasút alig pár hónapig volt még üzemben, s így nem volt megítélhető" a forga-
lom. A későbbiekben tovább növekedett a vicinálisok forgalma. Az első esztendőben nagy tétel-
ben szállított a völgyekbe olyan alapanyagokat a két vasút, amelyekkel az ottani üzemek terme-
lését vagy az ott előállított gyártmányok nűnőségét növelték. Ilyen ám volt a már említett jó 
minőségű agyag, a helyben talált ércet feljavító rézérc. Legnagyobb nyersanyag beszállítások a 
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nagyszlabosi és a maszniki papírgyárakba történtek. Az ország különböző állomásairól 5000 q 
rongyot, a fővárosból nagy mennyiségű hulladékpapírt hoztak a vasúti kocsik a gyárakba. A 
gyártáshoz szükséges 3200 mázsa klórmész és timsó Bécsből és Kisbocskóról, míg a 2400 mázsa 
kaolinföld Znaimból érkezett. A csetnekvölgyi papírgyárak azbesztet és gyantát Fiúmén át 
Amerikából kaptak 450 q mennyiségben. 

A völgyekben működő iparvállalatok dolgozói, az ottani polgárok a napi fogyasztási 
cikkek közül vasúton kapták a néhány száz mázsányi lisztet, amelyet a fővárosi, a miskolci és a 
losonci malmokból szállítottak erre a vidékre. A só kis tételekben érkezett Mármarosszigetről a 
környékbeli fogyasztókhoz. 

Összegezve a vasút okozta változásokat megállapítható, hogy a kortárs statisztikus 
megállapításai helytállóak voltak. Edvi Illés Sándor úgy értékelte ezen két helyiérdekű vasút 
feladatát, hogy a völgyekben működő vas- és rézhámorok, az acélgyárak és a kőedénygyár a 
Murány-vögyében, a papírgyárak a csetneki-völgyben jelentettek potencionális szállítókat. Eh-
hez az értékeléshez hozzá kell tenni a következőket. A vicinálisok olyan iparosodott völgyekben 
épültek, ahonnan az üzemek termékeit korábban is különböző belföldi felhasználókhoz szállítot-
ták, illetve ezen vállalatokhoz külfólről is érkezetek alapanyagok. A vicinálisok megnyitása 
előtti időszakban minden áru a pelsőci vasútállomáson fordult meg, ahonnan szekereken to-
vábbították, illetve ahová földutakon fuvarozták be a szállítani való termékeket és terményeket. 
Az időjárási viszontagságoktól mentette meg az áruszállítást a bemutatott két új vonal, melyeken 

. egyúttal - itt nem részletezett módon - a kényelmes utasforgalmat is lebonyolították. 
A völgyekben működő nehézipari vállalatok nagyobb része berendezkedett a teljes ver-

tikum helyi kiépítésére, így a gyakorlatban olyan gazdálkodó egységek alakultak ki, amelyek 
különböző telephelyei között a nyersanyagok és félkésztermékek esetében vasúti szállítás nem, 
vagy alig vettek igénybe. A késztermékek egész országra kiterjedő szállítását a vicinálisok biz-
tosították a leggyorsabban és legolcsóbban. 

A fafeldolgozás és a hozzá kapcsolódó papírgyártás folyamatát a völgyön belül sikerült 
úgy összefűzni, hogy a vicinális meggyorsította a termelést, a vertikum a vasút segítségével vált 
teljessé. Olcsóbban és gyorsabban szállíthatott minden érdekelt e két vasút segítségével. 

A korábban megindult körzetté válás folyamatát a Murány - és a Csetnek - völgyében a 
vicinálisok meggyorsították. Olyan ipari terméket kibocsátó körzetek alakultak ki. melyekből 
országosan számontartott alapanyagokat és késztermékeket fuvaroztak el a vasúti szerelvények. 
Az itt élő polgárok fogyasztási cikkeit a vicinálisok szállították a településekre. A két bemutatott 
körzet további belső önszerveződését segítették és siettették a helyiérdekű vasutak. 

Irodalom 

Államvasutak... I-II. k. 
1896. 
TOMINAC J., 1905. 

A magyar királyi államvasutak és az üzemekben lévő helyi érdekű 
vasutak árúforgalmi viszonyai. I-IÍ. k. Bp., 1896. 
TOMINAC József: A magyar szent korona országai vasúti hálóza-
ta. Bp., 1905. 

- 4 5 -



A Murányvölgyi és a Csetnekvölgyi 
helyiérdekű vasút 

1. számú térkép 



VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM :SUPPLEMENTUM: 
SZERKESZTŐ: Á. VARGA LÁSZLÓ, HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

Szili Ferenc 

A MIR KAPOSVÁRI CUKORGYÁR TISZTVISELŐINEK ÉLETMÓDJA 
ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEI A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 

Az üzemtörténeti tanulmányokban - általában a történeti szakirodalomban - a tisztvi-
selő réteg munka - és életkörülményeinek a vizsgálatával ez ideig csak periférikusán foglalkoz-
tak. Noha létszámuk egy üzemen belül nem volt számottevő, országosan azonban már jelentős 
tömeget alkottak. Azonban létszámuknál is fontosabb figyelembe vennünk azt a tényt, hogy vé-
gül is ők szervezték és irányították a termelést, nélkülük a tőkés gazdasági élet mechanizmusát 
valójában nem is érthetjük meg. 

Jóllehet a tisztviselő réteg, az iskolai végzettség és a jövedelem tekintetében, de még a 
termelés hierarchiájában sem volt egyenlő, mégis néhány közös vonásukat szeretnénk megemlí-
teni. 

A MIR igazgatósága a tisztviselő és az alkalmazottai részére az „Általános Szabály-
zat"-ban rögzítette a munkaadó és a munkavállalók jogi jogi viszonyait.1 A szabályzat szinte 
sugallja a kor szellemét, egyben tükrözi a tisztviselők alárendeltségét, valamint azt a társadalmi 
hierarchiát is, amely Magyarországon a polgári korszakot mindvégig jellemezte. Mindezek fi-
gyelembe vételével is meglepő, hogy a részvénytársaság a középosztályhoz tartozó tisztviselői-
nek is milyen szűkmarkúan mérte a demokratikus jogokat. A szabályzat 41 paragrafusa közül 
mindössze egy tartalmazta a tisztviselők jogait, a többiben a kötelezettségeket és az elvárásokat 
sűrítették. A MIR gépezetében - láthatóan - a tisztviselők is alárendelt szerepet játszottak, az 
igazgatóság bárkit belátása szerint a másik vállalatához - akár az ország távolabbi vidékeire -
bármikor áthelyezhette. Ugyancsak jogában állt a felmondást minden külön indoklás nélkül 
bejelenteni. Kiszolgáltatottságukra jellemző, hogy még a házasságkötéshez is engedélyt kellett 
kérniök, vagyoni állapotukat, családi életük legféltettebb titkait is kénytelenek voltak bejelente-
ni. Nyilvánvalóan ez a jogi és morális függőség volt a szervilizmusnak az a melegágya, amely e 
réteget áthatotta. E légkörben nevelődve, lefelé ugyanazokat a módszereket alkalmazták maguk 
között, de főképpen a munkásokkal szemben, akikkel eleve csak a hatalom és a tekintély pozí-
ciójából tárgyaltak. Ugyanakkor azonban érzékelhető, hogy mind pszichésen, mind pedig 
morálisan ugyanazok a tehertételek nyomasztották őket is, mint a munkásokat, még akkor is, ha 
az anyagi juttatás tekintetében alapvetően különböztek egymástól. 

A kiszolgáltatottságnak a mértéke azonban relatíve az értelmiségieket sem érintette 
kevésbé, mint a munkásokat, a bizonytalanság és a félelem talán még nagyobb volt náluk, mivel 
egzisztenciájuk elvesztésétől jobban tartottak, mint a munkások, akik e tekintetben lényegesen 
edzettebbek voltak, de kevesebb is volt a veszteni való. 

1. SML. KC. iratai A MIR tisztviselőinek és alkalmazottainak általános szabályzata. 
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A tisztviselők egy része műszaki, a másik pedig adminisztratív teendőket végzett. Az 
előző csoporthoz tartoztak a vegyész- és gépészmérnökök, valamint a műszaki tisztviselők, az 
utóbbihoz pedig a cég- és az irodavezető, a főpénztáros, a könyvelő, a répatermelési felügyelő, 
az irodatisztek stb. A két csoport létszáma az 1930-as évek végéig megközelítően azonos volt, az 
1940-es évektől kezdődően az adminisztratív tisztviselők száma gyorsabban növekedett.2 A 
fluktuáció szinte minimálisnak tűnik, a részvénytársaság ugyanis érdekelt volt abban, hogy 
tisztviselői több éves tapasztalattal és megfelelő helyismerettel rendelkezzenek. Közismert, hogy 
e korszakban az állástalan diplomások és az érettségizettek tömege sem jutott munkához, vagy 
pedig képzettségüknek megfelelő beosztáshoz. Azok a tisztviselők, akik - protekcióval - fiata-
lon mégis felvételt nyertek, évekig dolgozhattak a cukorgyárban, amíg az állandó alkalmazottak 
státuszába felvételt nyertek. Ezek a „próba évek" formálták őket, akkor tanulták meg az alkal-
mazkodást és a lojalitást, tartozkódva mindennemű ütközéstől, egyben megtanulták azt is, hogy 
a felülről jövő utasításokat maradéktalanul végre kell hajtaniok. 

A rendelkezésünkre álló bérjegyzékből összesített kimutatást készítettünk, amelyek 
másfél évtizeden keresztül, 1929-1944 között tartalmazzák a tisztviselők bér- és jövedelem vi-
szonyait.3 1933-tól sikerült különválasztanunk a műszaki és az adminisztratív tisztviselőket, így 
v álaszt kaphatunk arra is, hogy milyen volt a két csoport bér- és jövedelemdifferenciáltsága. 

Közismert, hogy a cukorgyári tisztviselők jövedelmét az alapfizetésen túl a különböző 
készpénzjuttatások és a természetbeni járandóság egészítették ki.4 A táblázatot elkészítettük. (1-
2-es számú táblázat) 

A készpénzjuttatás tetemes része a remunerációból állott, amelyet a közgyűlés minden 
évben mérlegzárás után állapított meg. A remuneráció függvénye volt mindig az üzleti év tiszta 
nyereségének, ezért annak összege a jövedelmezőségtől függően évenként változott. Helyenként 
rendkívül remunerációt is juttattak az alkalmazottaknak, természetesen csak azokban az évek-
ben, amikor a részvénytársaság tiszta nyeresége az átlagosnál magasabb volt. A karácsonyi se-
gélyt a tisztviselők lényegében 13. havi fizetésüknek tekintették. A háborús években a 
részvénytáraság az inflációt különböző pótlékokkal és egyéb rendkívüli készpénzjuttatásokkal 
igyekezett ellensúlyozni. A természetbeni járandóság értékét, a lakás használati értéke, a vil-
lany, a víz, a tüzelő, az évenként juttatott cukor, és a deputát föld alapján számították ki. Ezen 
túlmenően a vállalat tisztviselői helyett fizette a különböző adólevonásokat is, így többek között 
a kereseti, a rokkant, az ínség és a jövedelemadót, amely évenként több 10 ezer pengő különki-
adástjelentett. A tisztviselők közül néhányan külön jutalmat is kaptak gyermekeik részére, isko-
láztatási segély címén, házépítés esetén pedig nagyobb összegű kamatmentes előlegben része-
sülhettek. Az l-es számú táblázatban az összes jövedelemrovatban a vállalat által kifizetett adók 
öszegét nem tüntettük fel. A kimutatásokból teljes képet kapunk arról is, hogy az üzemi hierar-
chiában a különböző foglalkozásoknak milyen volt a rangjuk és a részvénytársaság a differen-
ciált bérezésnél milyen szempontokat vett figyelembe. 

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a műszaki tisztviselők mind az alapfizetés, 
mind pedig a különböző pénzjuttatások tekintetében előnvösebb helyzetben voltak. Az admi-
nisztratív tisztviselőknél az egy főre kimutatott alapfizetés sohasem érte el a műszakiak szintjét. 
1933-ban az alapfizetésnél és az évi összes pénzjövedelemnél ez a különbözet még csak 26,10 
%, illetve 18,77 % volt. Egy évtizeddel később ez az arány már lényegesen különbözött, mivel a 
műszakiak az alapfizetésben 93,20 %-kal, a készpénzjövedelem tekintetében pedig 65,19 %-kal 

2. SML. KC. iratai Tisztviselők és alkalmazottak bérjegyzéke. 1924-1944. 
3. SML. KC. iratai. Uo. 
4. SML. KC. iratai. Uo. 
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jutottak magasabb jövedelemhez. Ha a differenciált bérezés mértékét a két csoporton belül vizs-
gáljuk, akkor az alábbiakat láthatjuk: a gyárigazgató, a cégvezető és a főmérnök aránytalanul 
magasabb jövedelemben részesült, mint a tisztviselők bármelyik csoportban. Az igazgató évi 
összjövedelme többszöröse volt a legkevesebb jövedelemmel rendelkező tisztviselőének. A bére-
zés mértékét egyébként döntően a beosztás, valamint a szolgálatban eltöltött évek alapján hatá-
rozták meg. A műszaki tisztviselők magasabb jövedelmét indokolttá tette magasabb iskolai vég-
zettségük, szinte kivétel nélkül mindnyájan egyetemet vagy ipari főiskolát végeztek, de nagyobb 
volt a felelősségük is, mivel az üzemben a zavartalan termelést elsősorban nekik kellett 
biztosítaniok. Az adminisztratív tisztviselők munkája kényelmesebb volt, egyetemi végzettség-
gel sem rendelkeztek, a felsőkereskedelmi vagy a gimnáziumi érettségi bizonyítvány elegendő 
belépőjegynek számított ezekbe a munkakörökbe is. 

Tisztviselői munkakörben alkalmaztak még ideiglenesen répaátvevőket, répa- és mun-
kafelügyelőket, ez azonban eléggé heterogén csoportnak tiint, mind az iskolai végzettség, mind 
pedig az eredeti szakmájukat illetően. 

Többségük a 30-as évek munkanélküli szellemi munkásai közé tartozott, megalázkodva 
és megaláztatva kilincseltek protekcióért egy-egy jobb állás reményében. Noha az adminisztra-
tív tisztviselők bére kevesebb volt, mint a műszakiaké, az életszínvonal tekintetében mégis azo-
nos kategóriába tartoztak életmódjuk és életvitelük alapján. Kifejezetten hátrányos helyzetet 
csak a kistisztviselőknél lehetett megállapítani, de a munkásokhoz viszonyítva még ők is maga-
sabb életszínvonalat tudtak biztosítani családjaik számára. 
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A Kaposvári Cukorgyár tisztviselőinek bér- és jövedelemjegyzéke (pengőben) 1929-1944 
1. sz. táblázat 

Év Tisztviselők lét-
szám 

Alapfizetés 1 lőre jutó 
alapfizetés 

Különböző 
juttatások 

készpénzben 

Évi jövedelem 
készpénzben 

1 főre jutó 
készpénz 

A 
természetbeni 

járandóság 
értéke 

Összes 
jövedelem 

1929. Műszaki 10 
Adminisztratív 15 
Együtt 25 57 591,00 2 303,64 42 467,00 100 058,00 4 002,32 25 943,00 125 992,00 

1930. Műszaki 10 
Adminisztratív 15 
Együtt 25 70 796,00 2 830,76 30 779,00 101 548,00 4 061,92 22 285,00 123 833,00 

1931. Műszaki 10 
Adminisztratív 15 
Együtt 25 78 099,00 3 121,84 27 215,00 105 314,00 4 212,56 22 027,00 127 341,00 

1932. Műszaki 12 
Adminisztratív 12 
Együtt 24 70 427,00 2 934,45 28 468,00 98 895,00 4 120,62 20 632,00 119 527,00 

1933. Műszaki 12 36 516,00 3 043,00 27 420,45 63 936,45 5 328,03 10 370,00 74 306,45 
Adminisztratív 12 28 966,00 2 413,83 24 862,42 53 828,42 4 485,70 9 691,00 63 519,42 
Együtt 24 65 482,00 2 728,41 52 282,87 117 764,87 4 0906,86 20 061,00 137 825,87 

1934. Műszaki 12 50 880,00 4 240,00 14 275,00 65 155,00 5 429,58 
Adminisztratív 12 41 380,00 3 448,33 13 163,00 54 543,00 4 545,25 
Együtt 24 92 260,00 3 844,10 27 438,00 119 698,00 4 987,41 

1935. Műszaki 13 36 140,00 2 772,30 33 016,50 69 056,50 5 312,03 
Adminisztratív 12 31 974,00 2 664,50 31 051,50 63 025,50 5 252,12 
Együtt 25 68 044,00 2 721,76 64 068,00 132 082,00 5 283,28 

1936. Műszaki 13 52 680,00 4 052,30 16 145,80 68 825,80 5 294,29 6 698,50 75 524,30 
Adminisztratív 11 36 720,00 3 338,18 10 815,28 47 535,28 4 321,38 5 630,70 53 165,98 
Együtt 24 89 400,00 3 725,00 26 961,08 116 361,08 4 848,37 12 328,20 128 690,28 



Év Tisztviselők lét-
szám 

Alapfizetés 1 főre jutó 
alapfizetés 

Különböző 
juttatások 

készpénzben 

Évi jövedelem 
készpénzben 

1 főre jutó 
készpénz 

A termé-
szetbeni 

járandóság 
érteke 

Összes 
jövedelem 

1937. Műszaki 15 106 848,17 7 123,21 10 027,74 116 875,91 
Adminisztratív 14 67 831,92 4 845,13 9 072,99 76 904,91 
Együtt 29 174 680,09 6 023,45 19 100,73 193 780,82 

1938. Műszaki 15 42 028,25 2 801,88 32 991,75 75 020,00 5 001,33 10 664,44 85 684,44 
Adminisztratív 12 26 803,08 2 233,59 21 596,92 48 400,00 4 033,35 8 880,52 57 280,52 
Együtt 27 68 831,33 2 549,30 54 588,67 123 420,00 123 420,00 4 571,11 142 964,96 

1939. Műszaki 14 50 148,86 3 582,06 66 375,67 116 524,53 8 323,18 8 736,90 125 261,43 
Adminisztratív 15 39 151,24 2 610,08 29 662,75 68 813,99 4 587,59 9 566,88 78 380,87 
Együtt 29 89 300,10 3 079,31 96 038,42 185 338,52 6 390,98 18 303,78 203 642,30 

1940. Műszaki 11 68 380,00 6 216,36 45 550,17 113 930,17 10 357,28 6 874,12 122 804,29 
Adminisztratív 18 67 840,00 3 768,88 26 517,75 94 357,75 5 242,09 9 675,96 104 033,71 
Együtt 29 136 220,00 4 697,24 72 067,92 208 287,92 7 182,34 18 550,08 226 838,00 

1941. Műszaki 11 71 140,00 6 467,27 56 199,27 127 339,85 11 576,35 10 606,81 137 946,66 
Adminisztratív 15 50 380,00 3 358,66 28 757,57 79 137,57 5 275,83 7 145,00 86 282,27 
Együtt 26 121 520,00 4 673,84 89 957,42 206 477,42 7 941,43 17 751,81 224 229,23 

1942. Műszaki 13 81 440,00 6 264,61 71 784,87 153 224,87 11 786,52 13 175,15 166 300,02 
Adminisztratív 20 65 560,00 3 278,00 46 012,38 111 572,38 5 578,61 10 381,60 121 953,98 
Együtt 33 147 000,00 4 454,54 117 797,25 264 797,25 8 024,15 23 456,75 288 154,00 

1943. Műszaki 15 99 460,00 6 630,66 123 656,34 223 116,34 14 874,42 16 638,39 239 754,73 
Adminisztratív 22 80 780,00 3 671,81 96 601,50 177 381,50 8 062,79 13 135,61 190 517,11 
Együtt 37 180 240,00 4 871,35 220 497,84 400 497,84 10 824,26 29 774,00 430 271,84 

1944. Műszaki 14 137 060,00 9 790,00 84 994,00 222 054,00 15 861,00 19 857,17 241 911,17 
Adminisztratív 21 106 290,00 5 061,42 95 336,56 201 626,56 9 601,26 16 899,49 218 526,05 
Együtt 35 243 350,00 6 952,85 180 330,56 423 680,56 12 105,15 36 756,66 450 437,22 



2. sz. táblázat 

Műszaki és adminisztratív tisztviselők fizetésrendezése 
1929- 1944 

Név és beosztás Fizetésemelés Különpótl.emelés Közgv.jut. emelés Név és beosztás 
év pengő év pengő év pengő 

1. Novacsek János rendkívüli. 1939 5000.-
igazgató 1943 2000 1940 3000 1940 1000.-

1943 3000 1943 2000.-
rendkívüli. 1943 3000.-

2. Korbuly József 
helyettes igazgató 1938 600 1938 112 1936 360.-

1939 400 1938 78.-
1942 200 1939 100.-

1940 400 1940 200.-
1942 600 1941 480 1941 100.-
1943 1400 1943 120 1942 200.-

1943 800.-
3. Richter János 

műsz.főintéző 1932 120 1935 158 1936 360.-
1933 240 1938 120 1941 90.-
1936 240 1942 142 1942 50.-
1938 240 1943 100 1943 600.-
1939 500 1944 400.-
1940 240 
1941 240 
1942 480 
1943 800 
1944 1200 

4. Obrincsák Ferenc 
üzemvez-fömérn. 1929 360 1932 55 1936 360.-

1929 240 1935 228 1941 90.-
1933 360 1938 120 1942 50.-
1934 360 1942 142 1943 500.-
1936 240 1943 100 1944 400.-
1938 240 
1939 360 
1940 240 
1941 240 
1942 480 
1943 800 
1944 1200 
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Ncv és beosztás Fizetésemelés KüIönpótLemelés Közgy.jut.emelés Ncv és beosztás 
év pengő év pcngő év pengő 

5. Vavrinecz Gábor 
fővegyész 1929 360 1932 75 1936 360.-

1933 240 1937 100 1941 60.-
1935 360 1938 100 1942 555.-
1938 240 1940 120 1943 25.-
1939 300 1941 60 1944 400.-
1940 480 1942 120 
1941 480 1943 200 
1942 480 
1943 800 
1944 1200 

6. Vízi István gépész. 
üzemvezető 1930 240 1932 75 1936 360.-

1935 360 1938 180 1941 140.-
1937 240 1941 120 1942 100.-
1939 360 1942 120 1943 300.-
1940 400 1943 80 1944 400.-
1941 240 
1942 360 
1943 700 
1944 1200 

7. Szűcs Gyula mű-
szaki tisztviselő 1929 360 1932 60 1936 360.-

1935 360 1937 100 1939 400.-
1937 240 1938 180 1941 20.-
1939 360 1941 120 1942 50.-
1940 360 1942 200 1943 150.-
1941 240 1943 200 1944 200.-
1942 360 Helios 1944 800.-
1943 800 
1944 1200 

8. Ostermann Lajos mű-
szaki tisztviselő 1929 360 1932 60 1936 360.-

1933 240 1935 300 1941 20.-
1935 360 1938 100 1942 50.-
1936 360 1941 120 1943 350.-
1938 240 1942 120 1944 400.-
1939 180 1943 160 
1940 360 ép.jut. 1944 200.-
1941 240 
1942 360 
1943 300 
1944 1200 
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Név és beosztás Fizetésemelés Különpótl.emelés Közgy.jut.emelés Név és beosztás 
év pengő év pengő év pengő 

9. Bajor Gyula 
gépészmérnök 1935 360 1936 200 1936 160.-

1937 240 1937 100 1938 140.-
1939 360 1939 200 1940 100.-
1940 800 1941 120 1941 150.-
1941 360 1942 180 1942 100.-
1942 820 1943 200 1943 450.-
1943 1000 1944 600.-
1944 1440 

10. Weinrich Bódog 
vegyészmérnök 1941 360 1941 120 1941 250.-

1942 360 1942 120 1942 100.-
1943 1080 1943 360 1943 250.-
1944 800 1944 400.-

11. Czingelly László mű-
szaki tisztviselő 1942 120 1942 80 1943 300.-

1943 1080 1943 160 1944 200.-
1944 540 

12. Kara Ferenc - - 1943 180 1943 200.-
1944 360 1944 200.-

13. Vukov Konstantin 1944 600 1944 400.-
14. Androsits Vilmos 1944 600 1944 200.-

1. Kossár Kálmán 
irodafőnök 1929 360 1938 120 1936 360.-
MIR cégvezető 1932 120 1941 120 1941 140.-

1933 240 1942 122 1942 100.-
1934 480 1943 160 1943 700.-
1936 240 1944 400.-
1938 360 
1939 380 
1940 240 
1941 240 
1942 360 
1943 1060 
1944 1200 

2. Diera Henrik 
répatermelési 
felügyelő 1935 360 1932 150 1936 240.-

1938 360 1939 180 1941 110.-
1939 180 1943 120 1942 150.-
1940 240 1943 600.-
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Ncv és beosztás Fizetésemelés Különpótl.emelés Közgy.jut.emelés Ncv és beosztás 
év pengő év pengő év pengő 

1941 240 1944 400.-
1942 480 Helics 1944 600.-
1943 1020 
1944 1200 

3. Simon János 
könyvelő 1931 180 1937 50 1936 240.-

1935 360 1938 180 1942 110-
1937 300 1941 120 1943 400.» 
1939 360 1942 100 1944 300.-
1940 240 1943 120 
1941 240 Helics 1944 300.-
1942 360 
1943 720 
1944 1200 

4. Hlavaty Mihály 
könyvelő 1931 120 1937 50 1936 240.-

1935 360 1941 120 1942 70.-
1937 240 1942 80 1943 240.-
1939 300 1943 200 1944 300.-, , 
1940 240 
1941 120 
1942 360 
1943 480 
1944 900 

5. Mayer Lajos 
irodatiszt 1935 360 1941 120 1936 240.-

1936 120 1942 60 1942 60.-
1938 120 1943 240 1943 120.-
1939 120 1944 200.-
1940 240 
1941 120 
1942 300 
1943 480 
1944 600 

6. Fekete József 
irodatiszt 1937 240 1941 120 1936 240.-

1939 120 1942 60 1942 60.-
1942 240 1943 120 1943 70.-
1943 360 1944 50.-
1944 240 

7. Srettner János 
tisztviselő 1938 120 1938 200 1938 120.-

1939 240 1941 120 1939 80.-
1940 300 19842 160 1940 100.-
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Ncv és beosztás Fizetésemelés Különpótl.cmelés Közgy.jut.emelés 
év pengő év pengő év pengő 

1941 400 1943 120 1942 100.-
1942 480 1943 200.-
1943 540 1944 200.-
1944 480 Hélios 1944 300.-

8. Hayden Lajos 
tisztviselő 1940 400 1941 120 1940 350.-

1941 360 1942 120 1941 70.-
1942 360 1943 120 1942 80.-
1943 480 1943 200.-
1944 600 

Hélios 
1944 
1944 

300.-
300.-

9. Faragó László 
tisztviselő 1940 240 1941 120 1941 100.-

1941 240 1942 40 1942 100.-
1942 360 1943 60 1943 50.-
1943 480 1944 200.-

• 1944 560 
10. Böröcz Károly 

anyagraktáros 1940 240 1941 120 1941 50.-
1941 240 1942 70 1942 50.-
1942 240 1943 120 1943 100.-
1943 360 1944 200.-
1943 360 
1944 600 

11. Zách József 
anyagraktáros 1941 240 1941 240 1941 50.-

1941 360 1942 120 1942 100.-
1942 360 1943 120 1943 200.-
1943 480 1944 300.-
1944 600 

12. Igmándy Dezső 
tisztviselő 1940 240 1941 120 1941 200.-

1941 240 1942 160 1942 100.-
1942 480 1943 120 1943 200.-
1943 540 1944 200.-
1944 600 Hélios 1944 300.-

13. Debreczeni S. 
tisztviselő 1941 240 1941 120 1941 200.-

1942 240 1942 60 1942 50.-
1943 360 1943 120 1943 100.-
1944 480 1944 150.-

14. Borbás Antal répa-
termelő felügyelő 1942 360 1941 240 1941 400.-

1943 480 1942 120 1942 100.-
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Név és beosztás Fizetésemelés Különpótl.emelés Közgy.jut.emelés 
év pengő év pengő év pengő 

1944 600 1943 120 1943 
1944 

100.-
400.-

15. Kertész Gyula 
tisztviselő 1942 240 1941 120 1942 200.-

1943 360 1942 60 1943 100.-
1944 480 1943 60 1944 150.-

16. Szigeti Lajos 
irodatiszt 1942 120 1942 120 1943 500.-

1943 480 1943 240 1944 200.-
1944 600 

17. Tököly István 
tisztviselő 1942 120 1942 120 1943 300.-

1943 480 1943 120 1944 200.-
1944 480 

18. Strinovich I. 
tisztviselő 1942 240 1942 120 1943 300.-

1943 480 1943 180 1944 200.-

19. Szigeti Árpád 
1944 480 

19. Szigeti Árpád 
irodatiszt 1942 120 1942 60 1943 400.-

1943 360 1943 180 1944 200.-
1944 480 

20. Majoros György 1943 600 1943 420 
1944 480 1944 300.-

A részvénytársaság az adminisztratív tisztviselőit is megbecsülte, munkájukat pedig 
értékelte. Amikor a központból - Budapestről - az ellenőrök a cukorgyárba megérkeztek, első 
útjuk az irattárba vezetett, ahol könnyen meg tudták állapítani az irányító munkának és a veze-
tésnek a színvonalát. Az adminisztráció ekkor még nem devalválódott, a főkönyvek, a 
répaelszámolási naplók, a különböző levelezések, valamint az évi jelentések a szakértelmet és e 
munka rangját tükrözték. A cukorgyárban az adminisztráció sohasem volt öncélú, mivel azt 
mindig az információszerzés legfontosabb forrásának tekintették. így nem is meglepő számukra 
az a tény, hogy tisztviselők a központnak rendszeresen naprakész adatokat tudtak szolgáltatni. 
Gyakran évtizedekre visszamenő statisztikai adatsorokat készítettek, amelyeket a központban a 
termelés rentábilitása érdekében igyekeztek felhasználni. 

Az életszínvonal vizsgálatánál szükségesnek tartjuk még a tisztviselők lakáskultúrájá-
nak és életmódjának az ismertetését is. Zömmel a Pécsi és a Hársfa utcai több szobás, összkom-
fortos lakásokban laktak, elkülönülve a munkás kolóniától. A lakások mérete különbözött, de 
még a legkisebb tisztviselői lakás is kényelmesebb volt az egyszobás, félkomfortos munkáslaká-
soknál. 

A tisztviselői lakásokat sem elsősorban a szociális szempontok alapján osztották el, 
hiszen a nagy családos tisztviselő csak elvétve akadt, többnyire egy legfeljebb két gyermekkel 
rendelkeztek. A beosztás, a gyári hierarchiában elfoglalt hely alapján - a differenciáltság elvét 
is hangsúlyozva - utalták ki ezeket a lakásokat, amelyeket lakóik mindennemű luxusigénytől 
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mentesen a polgári ízlésnek megfelelően rendeztek be. A szobák falait középszerű vagy éppen 
jellegtelen tájképek, csendéletek és gobelinek díszítették, művészi érték hiányában többnyire a 
giccs szintjén állottak. A lakás elengedhetetlen tartozéka volt a zongora is, amely funkcionáli-
san inkább a bútorzat kiegészítő tartozéka volt, mivel komolyabb zenei műveltséggel nem ren-
delkeztek, noha kétségtelen, hogy gyermekeik zenét már tanulgattak. Házi könyvtáraikban 
Herczeg Ferenc, Harsányi Zsolt, Gulácsy Irén, Erdős René művei mellett Jókai, Mikszáth és 
Móra regényei is megtalálhatóak voltak, de nem volt ritka a courtsmahleri színvonalú könyvek 
olvasása sem. 

A műszaki tisztviselők a kampányban 12 órát dolgoztak naponta, a kampány befejezté-
vel pedig 42-48 órás munkahetük volt. Az adminisztratív tisztviselők a kampányokban csak 
napi 9 órát, azok befejeztével pedig 38-45 órát dolgoztak egy héten. Ha figyelembe vesszük még 
az évenként biztosított fizetéses szabadságot is, akkor már indokoltnak látszik, hogy a szabadidő 
felhasználásának a körülményeit is megvizsgáljuk, mivel így pontosabb képet kaphatunk e réteg 
műveltségi szintjéről. Ha a szórakozási lehetőségeket vizsgáljuk, akkor látnunk kell, hogy Ka-
posvár kisváros lévén, e tekintetben csak korlátozott lehetőségeket tudott biztosítani. A mozi 
kultusza ekkor élte virágkorát, a filmek megtekintése azonban csupán egyfajta kikapcsolódást 
jelentett a számukra, mivel azok színvonala sem művészetileg, sem pedig tudományosan nem 
volt kielégítő. A színház látogatása is inkább egyfajta társadalmi eseményeknek számított, az 
operettes vidéki színtársulatok, kultúrateremtő tevékenysége nagyon halványan pislogott csak. 

A tisztviselők egyébként eléggé izolált családi körülmények között éltek, a családok 
között meghitt, bensőséges kapcsolatok csak elvétve jöttek létre. Magánéletüket bizonyos bezár-
kózottság jellemezte. 1939-ben a gyárvezetés létrehozta a Tisztviselők Társaskörét kifejezetten 
azzal a szándékkal, hogy a gyári kaszinó termeiben kultúrált körülmények között szórakozhas-
sanak. Ez a társaskör azonban nem tudott közösségteremtő kohóvá válni, inkább csak a könnyű 
szórakozást biztosította. Jóllehet, hogy ott többszáz kötetes könyvtárat is berendeztek, látogatott-
sága mégis eléggé gyér volt. A tisztviselők közül néhányan hetenként egy vagy két alkalommal 
látogatták meg e helyiséget, amelyben legfeljebb kártyacsatákat vívtak - römiztek, ultiztak és 
tarokkoztak - , vagy pedig biliárdoztak, a nagyobb szellemi erőfeszítést igénylő sakkjátéknak 
nem voltak itt hódolói. A fiatalok és az idősebbek azonban itt is elkülönültek, amely jelenség 
korántsem magyarázható csupán nemzedéki ellentéttel. 

A balatoni fürdőkultúra kibontakozásának a dinamikus korszaka volt ekkor, amikor is 
az úri középosztály Abbázia helyett a tó partján kiépülő villákban töltötte már a nyarat.5 

A cukorgyári tisztviselők körében, noha anyagi körülmények azt lehetővé tették volna, 
ilyen igény még nem jelentkezett, vagy csak a legritkább esetben. Külföldre is csak legfeljebb 
akkor utaztak, ha a történelmi Magyarország elszakított területein élő rokonaikat látogatták 
meg, az idősebb nemzedékek pedig gyógykezelésre Karlsbad és Badgastein gyógyfürdőit vette 
igénybe. 

A korabeli státuszszimbólumok közül néhányat megemlítünk, így többek között a ház-
tartási alkalmazottak foglalkoztatását. Eltekintve a kistisztviselőktől, majd minden család al-
kalmazott bejárónőt, a módosabbak pedig szakácsnőt is. Az asszonyok hivatali munkát nem vé-
geztek, reájuk hárult a gyermeknevelés és a háztartás irányítása. Közülük többen is tevékeny-
kedtek különböző, elsősorban vallási és jótékonysági egyletekben. 

Világnézeti és politikai magatartásukat a konzervatívizmus és a vallásos szemlélet 
jellemzete, amelynek fundamentális alapjait a családi hagyományok és az iskolai neveltetésük 
alapján alakították ki. Valláserkölcsi alapon állva - a politika iránt közönyösen viselkedve - a 

5. KANYAR l , 1978. 139-189. p. 
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polgári társadalom statikus elvéhez ragaszkodtak, tartózkodva minden szélsőséges elmélettől, a 
progresszívtól és a szélsőjobboldalitól egyaránt. Politikai látókörük meglehetősen szűk volt, az 
ország fasizálódása és a második világháború azonban e tekintetben bizonyos változásokat idé-
zett elő náluk. Ettől kezdődően körükben is volt egyfajta aktivizálódás a politikai és a katonai 
eseményekre. Noha a tisztviselők egy része osztrák és német származású volt, és még a második 
nemzedékben is majd mindenki beszélt németül, politikailag mégis az angol orientáció 
jellemzete őket. Az ellentmondás csak látszólagos, mivel köztudott, hogy Kladnigg Alajos igaz-
gatót 1936-ban Novacsek János váltotta fel, aki az európai - de általában a politikai - esemé-
nyekre sokkal érzékenyebben reagált, és közismerten az angolszász politika hívének tartotta 
magát. Ez a szellem jellemezte a Hitelbankot és a MIR központját is, a zsidó tőkével össze-
fonódó részvénytársaság eleve elhatárolta magát a szélsőjobboldali mozgalmaktól és a németba-
rát politikától. Az évtizedek óta Angliával kiépülő kapcsolatok is elősegítették e magatartást, 
így nem véletlen, hogy a cukorgyárban a nyilaskeresztes pártnak nem volt és nem is lehetett 
bázisa, sem a tisztviselők, sem pedig a munkások körében. 

A tisztviselői réteg - eltekintve néhány kivételtől - az értelmiséggel szemben támasz-
tott kritériumoknak sem politikailag, sem pedig kultúrális téren nem tudott eleget tenni. A tár-
gyilagosság kedvéért azonban meg kell jegyeznünk, hogy ez korántsem volt tipikus cukorgyári 
jelenség, mivel a magyar tisztviselői réteg döntő többségét is ez jellemezte. Politikai passzivitá-
suk és középszerű műveltségük folytán szellemi kisugárzásuk gyenge volt. A város szellemi 
életének formálásához nem tudtak hozzájárulni és annak vérkeringésébe sem kapcsolódtak be, 
nem is volt bennük ilyen törekvés. Ezzel szemben a cukorgyárban működő munkás 
színjátszócsoport - Szente János vezetésével - a munkáskultúra egyik fellegvárát teremtette meg 
a cukorgyárban. Kultúrális kisugárzása a városon túl, a megyében is érvényesült. Ugyanakkor 
meg kell jegyeznünk, a város tisztviselőinek a körében a MIR rangot jelentett, mivel az maga-
sabb életszínvonalat tudott biztosítani alkalmazottai részére. 

A szakmai felkészültség tekintetében már kedvezőbb a kép, a gyár jól képzett mérnö-
kökkel és hozzáértő tisztviselő személyzettel rendelkezett. A műszakiak közül nem egy országos 
hírnevet is szerzett. 

1944-ben elkészített személyi összesítőből megállapíthatjuk, a műszaki tisztviselők el-
méleti és gyakorlati felkészültségét.6 Jóllehet e kimutatásban Kladnigg Alajosra vonatkozó 
adatokat már nem találunk, mégis úgy véljük, hogy 43 évi igazgatói, illetve főigazgatói tevé-
kenysége indokolttá teszi, hogy szakmai tudásáról, a későbbiekben pedig a vezetési módszeréről 
is számot adjunk. Osztrák származású lévén, vegyészmérnöki diplomáját a grazi műegyetemen 
szerezte, majd 1889-től 1894-ig a Sopron melletti cinkfalvai cukorgyárnál mint mérnök volt 
alkalmazásban. 1894. február 1-én nevezték ki a MIR kaposvári cukorgyárába, amelyben 1922-
ig igazgatóként, azt követően 1936-ig főigazgatóként vezette a gyárat. Részt vett a gyár építésé-
ben és annak berendezésében, a későbbiekben pedig a rekonstrukciós munkálatokban is. Kiváló 
mérnök volt, az 1933/34-es üzemévben országosan szabadalmaztatták a róla elnevezett Klad-
nigg - féle szárazderítési eljárást.7 A gyár az ő szakértelmének és kitartó munkásságának ered-
ményeképpen az 1929. és 1930. évi nagy rekonstrukció után az országosan is élenjáró cukor-
gyárak közé emelkedett. Utóda dr. Novacsek János lett, aki 1920-1922 között az újverbászi cu-
korgyárban vegyészként, 1924. március 1-től 1925. szeptember 30-ig pedig a prágai Cukoripari 
Kutató Intézetben asszisztensként dolgozott. 1925 októberétől 1926 márciusáig Csehszlovákiá-

6. SML. KC. iratai. Központi levelezések. 1944. július 1 - október 31. IX. 7 
7. SML. KC. iratai. A MIR Kaposvári Cukorgyára és fímomítója 1894-1934. Összeállította a gyár műszaki vezetése. Kézirat. Kaposvár, 

1934. 2. p. 
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ban a holicsi cukorgyárnak a fövegyésze és a finomítónak az üzemvezetője volt. Ezt követően 
1926. augusztus 1-től december 31-ig Angliában aBary sr. edmundsi cukorgyárában üzemmér-
nökként alkalmazták. Innen 1927. január 1-én Franciaországba távozott, ahol az év május l-ig 
a Royei és Langueiul Ste. maréi cukorgyárakban volt tapasztalatszerzés céljából. 1927. augusz-
tus 1-től 1936. augusztus 31-ig ismét az újverbászi cukorgyár üzemmérnöke, később pedig mű-
szaki vezetője lett. 

1936. szeptember 16-tól a MER kaposvári Cukorgyárában az igazgatói teendőket látta 
el. A fentiekből láthatóan a cukoriparban európai látókörrel rendelkezett, ezirányú tapasztalatait 
Kaposvárott is igyekezett hasznosítani. 

Korbuly József főmérnök, később pedig a helyettes igazgató elméleti felkészültségéhez 
sem férhet kétség. 1911-1912-ben a műegyetem adjunktusaként, 1912-től 1914-ig a Society St. 
Westinghousenál mérnökként, a világháború idején 1919-ig pedig a Ganz Danubiusnál volt al-
kalmazásban. 

Az 1940-es évek elején Kaposvárra kerülő Weinrich Bódog, 1938-1940 között a mű-
egyetemen tudományos kutatóként dolgozott. A mérnöki gárdából hangsúlyozottan szeretnénk 
megemlíteni dr. Roboz (Rosenblüh) Erzsébet és Vavrinecz Gábor vegyészmérnökök tudományos 
tevékenységét. Vavrinecz 1924-től, Roboz pedig 1929-től dolgozott a kaposvári cukorgyárban, a 
gyári laboratórium, illetve a béruradalomhoz tartozó, de a gyár területén levő talajlaboratórium 
vezetőjeként. Egy évtizeden keresztül együttműködve, szinte kétszemélyes kutatócsoportot alkot-
tak, a hazai, de a külföldi, főleg német szakirodalmat is naprakészen olvasták, országos és nem-
zetközi konferenciákon előadásokat tartottak. Számos cikket publikáltak a Cukorrépa-termesz-
tés és a kémia című, de más országos folyóiratban is, tudományos kutatásaik eredményeit a kül-
földi rangos folyóiratok is közölték. A cukorrépa fajtaösszehasonlítással kapcsolatos majd egy 
évtizedes kísérleteikről országos érdeklődésű tanulmányt tettek közzé. 

Sajnos az egyre embertelenebbül érvényesülő antiszemitizmus elől Roboznak mene-
külnie kellett, 1940-ben ő is megtette a hontalanná vált kivándorlók szomorú útját, s az Ameri-
kai Egyesült Államokba költözött. Mindössze 36 éves volt, távozásával egy ígéretesen induló 
tudományos karrier maradt Magyarországon befejezetlenül. 

A háború után - 1954-ben - Kaposvárról eltávozott Vavrinecz Gábor, 1960-ban a 
kandidátusi fokozatot is megszerezete. 

Kladnigg, majd utána Novacsek sokat tett annak érdekében, hogy a műszaki szakem-
berek korszerű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezzenek. A cukorgyár mérnökei ta-
nulmányutakon vehettek részt, meglátogatták az ország legjobban felszerelt cukorgyárait, közü-
lük többen pedig külföldön is szerezhettek tapasztalatokat. Vavrinecz Gábor 1933-ban a Gabona 
és Lisztkísérleti Állomás megtekintésére kapott néhány napos tanulmányutat. Négy évvel ké-
sőbb - 1937-ben - pedig egy országos körutat tett Mezőhegyesen, Szerencsen, Selypen, 
Petőházan és Hatvanban megtekintette a korszerű laboratóriumot, Szegeden pedig a paradi-
csomban és a konzervben levő C-vitamin meghatározásának módszerét tanulmányozta. A rész-
vénytársaság szakembereinek e tekintetben nem mért szűkmarkúan, mivel részt vett az Európa-
szerte ismert értelmiségi munkások csereakciójában is. 1935-ben Bajor Gyula és Martens Ágost 
mérnököket a Zuckerrafinéria A. G. hallei gyárába küldték, ahol 10 napos cukorfőzői tanfolya-
mon vettek részt.8 

1937-ben Vízi István műszaki tisztviselő Ausztriában a hohenaui és a brucki gyárakat 
látogatta meg, ahol a répavágó és a diíiúziótelepek Wintzel - Weibull - Cederborg szerkezetét, 
a kristályhűtő és a szortírozó berendezések, a raktárfűtések és egyéb fontos berendezések műkö-

S. SML. KC. iratai. Központi levelezések. 1935. december 16-1936. február 15., 1935. december 20. 

- 6 0 -



dését tanulmányozta.9 Egy évvel később a műszaki értelmiségiek csereakciójaként, Lettország-
ból Kaposvárra érkezett négyhetes tanulmányútra egy fiatal közgazdász, aki a cukorgyárban és a 
béruradalomban gyakorlati tapasztalatokat szerzett. 

Az iparban a szellemi termékek cseréje - láthatóan - sokkal jobban érvényesült, mint a 
mezőgazdaságban, itt a tervszerűség, amott pedig a rögtönzés és a spontaneitás jellemezte a ve-
zetést. A nemzetközi cukorpiacon kiéleződő harcban csak így lehetett állva maradni, a részvény-
társaság csak így tudott versenyképessé vállni Végezetül számot kívánunk adni arról is, hogy 
milyen vezetési stílus érvényesült a cukorgyárban. E tekintetben könnyen elhatárolható korsza-
kokat állapíthatunk meg, jelesül Kladnigg éráját, amely több mint négy évtizedig tartott 1936-
ig, azt követően pedig Novacsek több mint egy évtizedes igazgatását. 

Szükségesnek tartjuk Kladnigg személyiségének vizsgálatát, mivel nélküle emberi és 
vezetői magatartásának indítékait aligha érthetnénk meg. Több mint egy évtizedig, 1903-ig ide-
gen állampolgárként élt Magyarországon, honosítását csak ekkor kérte. Konzervatizmusa olyan 
erős volt, hogy érzelmileg valójában sohasem tudott gyökeret verni. 

Pedig mint magánember, mint igazgató görcsös erőfeszítéseket tett - felszínes sikerrel 
- annak érdekében, hogy társadalmilag is elfogadtassa magát. Rideg, szigorít, mindenben és 
mindenkiben kételkedő alkatából adódóan a barátságra alkalmatlan volt. A népszerűségre soha-
sem tartott igényt, szinte tüntetően vállalta a vezetéssel járó népszerűtlen feladatok végrehajtá-
sát is. Közvetlen környezete, beosztottjai és munkatársai szakmai tudásáért, átlagon felüli mun-
kabírásáért tisztelték, de hozzá emberi közelségbe sohasem kerültek. Kladnigg személyében 
ötvöződött a jó szakember, a vállalkozó és a szervező, a hatalmat azonban, a gyár irányítását, 
senkivel sem kívánta megosztani. Technokrata típusú vezető volt, egyéniségétől messze állt a 
demokratikus irányítás, környezététől feltétlen engedelmességet követelt. Vezetési stílusa, felte-
hetően országosan nem lehetett jellemző, mivel magatartása mögött látnunk kell azt a tényt is, 
hogy a részvénytáraságnak nem csupán első számú beosztottja volt a gyárban, hanem részvényei 
birtokában inkább tulajdonosnak tekintette magát. Jelentős jövedelmét földbirtokba fektette. 
Szentgáloskéren 687 kat. hold birtok tulajdonosa lett. Családi kapcsolatai révén is erősödött a 
földbirtokos-osztályhoz való kötődése, leányát az ismert somogyi földbirtokos Stephaich Pál 
alispán vette feleségül. 

Noha a politikában tevékenyen sohasem vett részt, azzal szemben mindig averziót ér-
zett, annál aktívabb volt a közéleti tevékenysége. Tagja volt a Somogy megyei Takarékpénztár 
Rt. igazgatóságának, a Somogyvármegyei Törvényhatóságnak, Kaposvár r. t. város képviselő-
testületének, elnöke volt a Magyar Mérnök és Építésegylet helyi osztályának, a kaposvári Nem-
zeti Casinónak, a Megyei Mezőgazdasági Bizottságnak és a kaposvári római katolikus egyház-
községnek, 1924-ben kormányfőtanácsosi kitüntetésben részesült.11 1930-ben pedig a pápa a 
Nagy Szent Gergely Rend parancsnoki lovagkeresztjét adományozta neki. 

Kladnigg nyugdíjaztatásával egy korszak lezárult. Novacsek nem tartott igényt a pa-
rancsuralmi vezetésre. A nyugat-európai polgári demokrácia filozófiáján nevelkedve egy de-
mokratikusabb, a kor igényeihez jobban igazodó vezetési stílust valósított meg. Tekintélyét 
szakmai tudása, európai műveltsége, valamint emberi tulajdonságai alapján vívta ki. A gyárban 
levő értelmiségiek most már „oxigénhez" jutva szabadabb légkörben dolgozhattak. Novacsek 
nem kis szerepet játszott abban, hogy a háború végnapjaiban a németek sem a gyárat, sem pedig 
az alkalmazottakat nem tudták evakuálni. Novacsek vállalta a kockázatot, a nyilas hatalomátvé-

9. SML. KC. iratai. Uo. 1937. november 25.-1938. január 24., 1937. december 11. 
10. SML. KC. iratai. Uo. 1938. június27-szeptember24., július21. 
11. BERECZK S„ 1925. 124. p. 
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tel után letartóztatták, majd néhány napig internálták, a felszabadulás után ismételten ő állt a 
gyár élére. A cukprgyár volt az első üzem, amelyben megindulhatott a termelés, mindig is ez a 
gyár adta a legtöbb lehetőséget a város munkanélküli tömegeinek. Novacsek, beosztottjai és 
munkatársai körében népszerű volt. az államosítás után azon kevés vezetők közé tartozott a 
gyárban, aki továbbra is a vezetésben maradt, 1958-ig. nyugdíjaztatásáig a gyár főmérnöke volt. 

Sommásan összegezve az értelmiségről kapott negatív és pozitív adatok alapján kiraj-
zolódott előttünk egy olyan kép, amely korántsem volt csupán kaposvári jelenség. A tőke a 
szellemi és a fizikai munkát egyaránt kizsákmányolta, termeléscentrikus irányba ösztönözte az 
alkalmazottait. Mivel a termeléshez gazdasági szakismeretek maximumát várták el tőlük, ez 
irányú továbbképzésüket még anyagi áldozatok árán is biztosította. A kulturális és politikai te-
vékenységben való elmélyülést azonban már nem tette lehetővé, így a tisztviselői réteg a beszű-
kült világnézeti horizontjával mindig megkésve az események után kullogott. 

Sem a helyi, sem pedig az országos társadalmi feszültségek megoldásához nem tudott 
alkotó módon hozzájárulni. A nemzetközi konfliktusokhoz legfeljebb provinciális szinten tudott 
hozzászólni. A fenti jelenség nemcsak a tisztviselői réteg szempontjából volt tragikus, hanem 
össztársadalmi szinten még inkább, ezzel magyarázhatjuk, hogy a progresszió táborához csak 
kevesen és megkésve tudtak közülük csatlakozni. 
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VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM : SUPPLEMENTUM: 
SZERKESZTŐ: Á. VARGA LÁSZLÓ, HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

Horváth Lajos 

AZ ALDUNAI KÉVÉTŐL A CSEPEI^SZIGETI RÁCKEVÉIG 

Az Árpád-kori eredetű szabadkirályi város, az Alduna északi partján fekvő Keve királyi 
várispánság, nemesi megyeközpont, váraljai kiváltságolt és igen jelentős város lakossága 1440-
ben a török hódító hadsereg elől kénytelen volt az ország belsejébe menekülni a Dunán. I. 
Ulászló a város vezetése alatt menekülő Keve, Bálványos és Zkronovec lakóit a Csepel-sziget 
déli részén és a vele szemben lévő dunai balparton telepítette le. 

A menekülő communitas magával hozta eddig kapott kiváltságait igazoló okiratait, 
kiváltságainak és szabadalmainak meghagyása mellett épített új várost a Csepel-szigeten, sőt 
igyekezett jogait kibővíteni is. 

A város áttelepülését, kiváltságainak folytonosságát történeti tényként kezelte: Skaricza 
Máté (1544-1591) ráckevei prédikátor, Bél Mátyás (1684-1749), Pesty Frigyes (1823-1889), 
Magdics István, Csánki Dezső, Mályusz Elemér, Kiss Lajos, Györfíy György stb. 

Egy 400 éves szabadkirályi város áttelepülése a Kárpát-medence határszéléről az ország 
szívébe mindenképpen izgalmas téma, melyhez hozzájárul az oklevelek tanúsága mellett korai 
magyar nyelvű irodalmunk egyik históriás verse is Skaricza Máté tollából. 

1. Az aldunai Keve 

Anonymus a honfoglalás menetének részletes leírásakor elmondja, hogy Gálád bolgár 
vezér Szovárd, Kadocsa és Vajta seregeinek közeledtére dél felé megfutamodott és Keve várába 
vette be magát. „Harmadnap Szovárd, Kadocsa és Vajta, akitől a Baracska-nemzetség szárma-
zik, elrendezték seregüket, és Keve várának a vívásához fogtak". Ezután Gálád követeket kül-
dött a magyarokhoz és a várat különböző ajándékokkal együtt önként átadta a magyaroknak.' 

Az Anonymus által közvetített krónikás hagyomány szerint tehát Keve várát a honfog-
laló magyarok már létező várként itt találták. Györfíy György azonban István király korából 
származó határvárnak tartja, amelyik „a vármegyeszervezéskor egységes elgondolás és technika 
szerint épített földvár volt; mindig az országból kivezető főút mellett épült fel, többnyire ott, 
ahol a főút a magyar-szláv etnikai határt metszette (ld. Baranyavár, Sopron, Pozsony, Nyitra, 
Bars, Gömör, Borsod, Újvár, Zemplén, Borsova, Keve, Bolgyán)." 

Ugyanő feltételezi, hogy a vár és az azonos nevű megye az első ispán nevét tatotta fenn 
több más megyénkhez hasonlóan (Bars, Borsod, Csanád, Doboka, Gömör, Győr, Hont, Hunyad, 
Komárom, Pozsony, Szatmár, Szabolcs, Szolnok, Torda stb.)2 

1. ANONYMUS 18. p. 
2. GYÖRFFY GY., 1977. 208-209.. 232. p. 
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A nyelvészeti szakirodalom általában egységes abban, hogy az aldunai Keve város neve 
puszta személynévből keletkezett magyar névadással. Az alapjául szolgáló személynév tövében a 
magyar kő, köv, régi magyar kev, kevi főnév rejlik. Ez a magyar személynév értelmileg megfelel 
a török Tas. azaz kő jelentésű személynévnek, amelyik a magyarok körében is általánosan hasz-
nálatban volt.3 

Keve vár építésének idejére, illetve építési szakaszaira csak egy modern ásatás világít-
hatna rá. Ugyanis nem kizárt, a nyelvészeti bizonyítékok megengedik, hogy egykori bolgár vár 
volt, a bolgár-türkök körében is használhatták a Tas személynevet, kő, szilárd, mozdíthatatlan, 
helytálló értelemben. A magyar (finn-ugor) Keve személynév és helynév egyként lehet saját fej-
lemény, de türk, esetleg bolgár-türk tükörfordítás is. 

Keve városánál válnak el 1073-ban a bizánci hadjáratból megtérő László és Géza her-
cegek Thuróczy krónikája szerint. A város 1071-től esperesség székhelye. Abu Hamid al-
Andalusi al-Garnati 1150-1153 között Magyarországon tartózkodott, ekkor nyert tapasztalatai 
szerint: „Keve város nagy, virágzó város a Duna folyón, piacokkal és kézműiparral." Valamint: 
„Keve és Bács két pompás város, sok lakossal, nagy ki és bemenő forgalommal. Hungária vá-
rosai közül a legurbanizáltabbak, jól építtettek, a legnagyobb gazdasággal és a legtöbb major-
sággal rendelkeznek.4 

A város jelentőségét a kereszteshadjáratok krónikásai is méltatják. VII. Lajos francia 
király 1147-ben átvonult hazánkon, Barancshoz (Nis) ért bolgár földön, ahová a magyarok a 
Morava folyón Kévéből küldtek utána élelmet. Barbarossa Frigyes császár 1189-ben Belgrádnál 
kelt át hadaival, de Bergi Engelbert, a császár híve ekkor Kévénél elhunyt. Imre király 1204-ben 
Leo kardinálist, a pápa küldöttét, aki a bolgár cárnak koronát és lándzsát szándékozott vinni, 
Keve városánál feltartóztatta.5 

A kevei királyi megyésispánok sorát 1201-től ismerjük. Egy minden bizonnyal szabá-
lyosan fejlődött királyi határvármegyéről van szó, melynek központja Keve - első, István kori 
ispánjának nevéről elnevezve - , mely város a szabad királyi városok sorába tartozik. Tudjuk, 
hogy 1286. augusztus 14-én IV. László tartózkodott Kévén. Maga a város nyílván váralja telepü-
lésként jött létre a királyi vár tövében. Civitaskcnt 1392-ben említik először, amikor Zsigmond 
király felmenti a vám és a harmincadfizetés kötelezettsége alól. Keve város 1397-től királyi só-
kamarahely lesz. Más adat szerint csak 1404-ben kap vám és harmincadmentességet. 

Az okleveles gyakorlatban civitas-ként emlegetett szabadkirályi városok és oppidum-
ként említett mezővárosok kérdésével a legbehatóbban Bácskai Vera foglalkozott. Az előbbiek 
még az Árpád-korban keletkeztek és főleg a királyi vármegyék központjai voltak (Kassa, Po-
zsony, Sopron, Veszprém stb.), az utóbbiak virágkora az Anjou-korban kezdődött. Az előbbiek 
száma az Árpád-korban szerintünk elérhette a 40-50-et és köztük volt az aldunai Keve, az utób-
biak száma Bácskai Vera számításai szerint 1530-ra elérhette a 750-et.6 

A 15. század elején Keve rohamosan szerez széleskörű kiváltságokat, amely folyamat 
mögött csakis dinamikus társadalmi- gazdasági növekedés és fejlődés állhat, amelyet csak teté-
zett a déli végvárvonal mögött, a Duna északi partján álló város és vár kereskedelmi, katonai és 
politikai jelentőségének a fokozódó fontossága. Keve város országos vásártartási jogát 1405-ben 
nyere el Zsigmond királytól, 1412-ben két szomszédos puszta, Bálványos és Zkronovecz birto-
kába jutott új adomány címén. A nevezett pusztákat maga a város népesítette be, igen rövid idő 

3. KISS L„ 534.; ANONYMUS 153. p. 
4. PÜSPÖKI NAGYP., I. 19S9. 194-195. p. 
5. PESTY F„ 380-384. p. 
6. GYÖRFFY GY„ 1987. 317-319 ; CSÁNKI D„ II. 115-116. p. Bácskai passim. 
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alatt, mert ezeket 1428-ban már falvaknak nevezik, az 1435-ös megerősítő oklevélben ugyan-
csak.7 

A város fejlődése szempontjából legjelentősebb Zsigmond királynak 1428-ban kiadott 
adománylevele. Ebben a király minden féle adó és szolgálat alól felmenti Keve város polgárait, 
meghagyva azonban, hogy minden újévkor két mázsa viaszt adjanak a királyi kamarának és a 
Duna átkelését jól őrizzék. Megengedi Keve város polgárainak a szabad halászati jogot min-
denütt, kivéve a Keve várának fenntartott halastavakban és halászó helyeken. 

Keve civitas Péter nevű bírájának a külön kérésére megengedi ugyanebben az oklevél-
ben a király, hogy minden kedden hetivásárt tarthassanak, a városba jövő kereskedők a megelő-
ző és következő napon is délig áruikra és személyükre nézve fizetésmentesek legyenek. 

A király kegyúri jogáról is lemondott ekkor, azt a város bírájára és polgáraira ruházta, 
ennek folyamán plébánosukat szabadon választhatják és azt a megyei püspöknek bemutathatják 
megerősítés végett. Keve város polgárait saját törvényszékük alá helyezte a király, pontosan 
olyan módon, amint az más szabad királyi városokban is szokás. 

Idegen kereskedők csak a vásár idején árúihatják árúikat, meghatározott mérték szerint. 
Bort csak akó számra árúihatnak, kismértékben nem. 

A király ekkor Bálványos és Zkronovecz pusztákra vonatkozó korábbi adományát ismét 
megerősítette. 

Zsigmond király 1427. december 17-én, 1428. április 10-, 13-, 22-, 23-, 26-án, június 
9-, 22-,29-én, július 9-, 11-, 18-án, augusztus 23-án stb. keltezett okleveleket Kévéből. Mintegy 
féléves ott tartózkodását használták ki Keve város polgárai, élükön Péter bíróval a király kegye-
inek a megnyerésére, ami láthatóan jól sikerült nekik. 

A Keve város jogait az 1428-as privilégium alapján megerősítő 1435-ös oklevél több 
ponton továbblép, annak fejében, hogy Keve vár fenntartásáról és védelméről Keve város lakói-
nak kell gondoskodniuk. A király ekkor Kevének azt a kiváltságot adományozta, hogy a Rác-
országból Magyarországra, illetve innen Rácországba tartó kereskedők árúikat Kévén kirakni és 
eladni tartoznak, vagyis a király árúmegállító és elővételi jogban részesítette Kévét. 

Albert király 1438-ban ismét megerősítette a várost, ekkor valószínűleg még mindig 
ugyanaz a Péter volt a kevei bíró.9 

Az igen szépen fejlődő, gyarapodó aldunai Keve szabad királyi város jövőjét megtörte 
II. Murád szultán hadserege, amelyik 1439. júniusában ostrom alá fogta Szendrő várát, majd-
nem szemben Kevével, Szendrő augusztus 18-án kénytelen volt megadni magát. Ezzel nagyjából 
egyidőben Novo Brdo kivételével egész Szerbia török uralom alá került. Albert magyar király 
hada 1439. augusztus 13-tól október l-ig Titel, Pétervárad és Szalánkemén térségében táboro-
zott, de sem fel nem mentette az ostromlott Szendrőt, sem döntően meg nem ütközött a törökkel. 
A magyar seregben vérhas járvány volt, ősszel maga a király is ebben halt meg. 

Török seregrész Keve városába is betört Szendrő ostromának az idején. A város lakos-
ságának, polgárságának egyik része, a városi önkormányzati testület és a köré csoportosuló, 
nagyrészt kereskedő réteg ekkor elmenekült a Dunán északra, az ország központja felé. Ez lát-
szik a leglogikusabbanak és a Skaricza által feldolgozott hagyomány szerint is Keve város me-
nekülői hajókon érkeznek Váchoz, Visegrádhoz, Esztergomhoz. 

Az elhagyott Keve városa ezután nemigen szerepel a forrásokban, a megürült kereske-
dőváros a határszélen nyílván sorvadni kezdett, a következő évtizedekben, amelyek egyébként 

7. CSÁNKID., II. 116-117. p.; PESTY F„ 1880. 374-375. p. PML. Ante Mohacsina no. 21. 
8. PESTY F. 1880. 381., 387-388. p. BALÁSSY F. 1875. 247-250. p. 
9. CSÁNKID. II. 115. p.; PESTY F. 1880. 381. p.; PML. Ante Mohacsiana no. 25. 
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sem kedveztek az Alduna mentén a kereskedelemnek. Mikor az ország rendjei szerződésre lép-
tek 1442-ben Erzsébet királynéval, Albert özvegyével, a harmincadjövedelmeket átengedték 
neki, kivéve a Zágráb, Varasd és Keve városból származókat. Brankovics György, szerb despota 
1449-ben a török szultán nevében olyan egyezségre lépett Magyarország követeivel, miszerint a 
török kereskedők árúikkal Nándorfehérvárra, Kevibe, Haramba, Szörénybe és Karánsebesre sza-
badon jöhetnek.10 

Keve várának jelentősége azonban nem csökkent, sőt egyre inkább növekedett, egyre 
jobban szükség volt rá, hiszen a Dunától délre fekvő végvárrendszert a törökök szívósan mor-
zsolták fel. Keve vára 1445-ben a szörényi bánsághoz tartozott, 1448. szeptember 6-28. stb. kö-
zött Hunyadi János keltezett a várból leveleket. Ugyanő 1454. augusztus 10-én tudósította innen 
az erdélyi szászokat, hogy a török szultán serege Szerbiába érkezett és Magyarország ellen ké-
szül. Hunyadi János 1456. június 25-én és július 3-án is Kévéből szervezte Nándorfehérvár vé-
delmét.11 

Hunyadi János kormányzó halála (1456. augusztus 11.) után a Keve megyei Sydo János 
és Péter a Hunyadi-ház ellen harcoló rácokkal szövetkezett és a kevei királyi várat azoknak áruló 
módon átadta 1457-ben. Az 1457. július 13-ára összehívott országgyűlés végzései szerint 
Hunyadi János özvegyének a kezén maradt királyi várakat vissza kellett volna adnia, amit az 
özvegy megtagadott. Szilágyi Mihályt, az ország kormányzóját a király ezután délre küldte, a 
kormányzó visszavette és megerősítette Keve várát, 1460, szeptember 4-én a közeli Dombó 
pusztán táborozva adott ki oklevelet. 

Az országgyűlés a török veszélyre való hivatkozással 1478-ban elrendelte Kewy, 
Poszasin és Horom várak megerősítését, amelyhez kötelezte segítséget nyújtani a szomszéd me-
gyéket. II. Lajos Király 1523. augusztus 6-án Keve várában tartózkodott és ekkor a harmincado-
soknak megtiltotta, hogy a szegedieket megadóztassák. 

Keve várát és a netán aljában még létező települést valószínűleg Szokollu Mehmed 
beglerbég csapatai vették birtokba 1551-ben, minden nagyobb ostrom nélkül. A vár és települése 
általános jelentéktelenségbe süllyedt a török hódítás idején. Az 1739-es belgrádi béke pontjai 
között mégis szerepelt a vár lebontásának a kötelezettsége. 

Bécsi hadi körök rokkant katonák letelepítését javasolták a Maros és Duna közötti terü-
letre 1764-ben, a felsorolt helységek között találjuk Kubint, amelynek egyházi anyakönyvei 
1766-tól kezdődnek. Mária Terézia 1770. június 6-i parancsával vetette meg az újjáéledő telepü-
lés alapjait, ennek nyomán októberig 80, a következő évben már 216 új ház állt Kubinban. A 
község 1766-tól a németbánsági határőrezred egyik századának a központja volt. A katonai ha-
tárőrszervezet keretében maradt meg egészen 1873-ig, amikor is a területre kiterjesztették a me-
gye-rendszert. Kubin, az egykori Keve ekkor Temes megyéhez került.1" Ezután neve 
Temeskubin. 

Keve városának egykori pusztája, majd faluja, Bálványos jelentős községgé gyarapodott 
a 19. század végére. 1880-ban 6000 szerb lakója volt és Balvanistie néven nevezték. A Csángó-
Magyar Egyesület az 1883-ban mintegy 4000 főre emelkedett bukovinai csángó visszatelepülő-
ket a Pancsova környéki Hertelendyfalván, Sándoregyházán (korábban Nagygyörgyfalva) s a 
Kubin melletti Balvanistie határában telepítette le. A községet magyarul Homokbálványosnak 
hívták a 20. században, utalva terméketlen vidékére.13 

10. PESTYF. 1880. 389. p. 
11. CSÁNK1D..II. 115. p.; PESTYF., 1880. 387-388. p.; HÓMAN B.-SZEKFŰ GY„ Magyar történet. Bp. én. 111.313. p. 
12. PESTY. 1880. 383-387. p.; CSÁNKID., II. 115. p. 
13. A. SAJTI E„ 1984. 11. p.; Helységnévtár., 1944. függelék 41.; PESTY F„ 1880. 376. p 
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2. Adatok a Csepel-sziget déli részének történeti földrajzához 

A közismert Anonymus-hagyomány szerint a sziget ménes és az uralkodó valamint az 
előkelők kedvenc tartózkodási helye. 4 

A Csepel-szigeti ménes tizedét már igen korán, 1019-ben említi oklevél. A ménes haj-
tásával összefüggő, a lovaknak a szigetre, illetve a szigetről való hajtására legalkalmasabb hely 
mellett már igen korán telep, majd település jött létre, melyet a mai napig Lórévnek hívnak. 
Első okleveles említései 1240 (Lureu), 1259, 1263, 1264 (in portu equorum), 1267 (Lurev) stb. 

I. Endre király 1055-ben a Csepel-szigeti királyi ménesből évente 50 csikót adományo-
zott a tihanyi apátságnak. Úgy látszik tehát, hogy a királyi birtokszervezet létrehozásakor a Cse-
pel-sziget korábbi hagyományok folytatójaként megmaradt az egyik királyi ménes őrzőhelyének, 
egyetlen királyi uradalmat alkotott, melynek központja Csepel faluban lehetett. A sziget, mint 
királyi vadászhely a 12. század végén a többi erdőuradalommal együtt sajátos erdőispánsági 
szervezetet kapott. IV. László király a szigetet átadta a királynék használatára, 1424-ben ismét a 
királynék kezére került.15 

A királyi-királynéi nyaralókat, vadászlakokat a történeti irodalom a Csepel birtokköz-
pont körüli területre és a Lórév tájra helyezi. Az utóbbira adatunk már 1276-ból van, amikor 
Lórév közelében említik a Királyhelye, Királyúrhelye (Queraluhere) halászóhelyet és a 
Makádtól délre lévő Királyrétet. 

Zolnay László szerint „Hires halastó volt, s a királyi udvar konyháját szolgálta a Cse-
pel-szigeti Abrahámtelke melletti királyi nyaraló vadaskertjének piszcinája; oklevelek sora szól 
felőle." Ulászló király 1440-ben a döghalál járványa elől egész udvarával a lórévi királyi nyara-
lóba menekült.16 Ebben az évben az Alduna mellől érkezett menekültek már házaik felépítésével 
voltak elfoglalva Ábrahámtelekén. 

A királyi udvar egykori itt tartózkodásának emlékét - többek között - a Ráckeve, 
Makád és Lórév térségében mindmáig használt király előtagú összetett helynevek (Királyrét, 
Királyerdő, Királytó, Királydűlő stb.) őrzik.17 

A Szent Ábrahám tiszteletére rendelt monostor a királyi udvarházak közelében királyi 
alapítású. Szerzetesei 1211-ben - ekkor olvahatunk a monostorról először - megtagadták a 
dézsma kiadását a veszprémi püspöknek. A középkorban ugyanis Esztergomtól Dunaföldvárig 
minden dunai sziget, a Csepel-sziget is a veszprémi püspökség szentendrei esperességébe tarto-
zott. 

Szent Ábrahám patrociniuma a monostor környékén több helynevet indukált. A budai 
káptalan előtt Eglolf, a királyi gépek mestere és a fia János, az Ercsei-i Vilmos fia Jánosnak 
eladta tíz márkáért 1303-ban a szigeten lévő Ábrahámberke (Abraamberke) másként 
Cseketeleke (Ceketeluke) nevű föld felerészét a tanyával (tana), azaz halászóhellyel, a Csipke-
zuggal (Chypkezug) és a Fövenyszigettel (Fuenzvget) együtt. A föld határa Szentmártonfalva 
(villa Sancti Martini) felől kezdődött, a nagy völgy mellett levő Homoktető (Humukteteu) hegy-
nél s a határ a hegyen haladt végig az Infalu (Infolu) rétjéig, majd a Dunáig.18 

Az Ábrahámberke, mint ritkás erdőség, csakis Ábrahám monostoráról vehette a nevét. 
Infalu egy régi szolga telep neve szerint, ismeretlen a Csepel-sziget történeti földrajzának az 

14. ANONYMUS 116-117. p. 
15. FEJÉR I., 305. p.; Hajdú 2368. sz., Budapest I. 265., 319. p. 
16. GÁRDONYI A., 1936. 152. p.; ZOLNAY L„ 1977. 115. p. 
17. Hajdú passim. 
18. Budapest I. 319. p.; BAKÁCS I.. 1982. 13., 296. reg. 
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irodalmában ezideig. Az egykori Födémes (méznevelő, mézadó) és Halásztelek (halászó, halat 
szolgáltató) szolgáló népei mellett itt van tehát egy neve szerint is szolgák lakta település, mely-
nek népe, lehet, hogy közvetlenül a királyi udvarházaknál teljesített szolgálatot. 

Az Ábrahámberke, másként Cseketeleke megnevezés 1303-ban pedig azt a lehetőséget 
villantja fel (a jobbágytelek kialakulása és fogalmának megszületése előtti időben), hogy Szent 
Ábrahám monostorát netán egy Cseketeleke nevű földön vagy faluhelyen alapították egykor, 
illetve, hogy később a környékén Cseke nevű magánbirtokos birtokolt. 

Ábrahámtelke, Ábrahámteleke, mint egykori faluhely, gyéren lakott település az aldu-
nai Keve város menekülőinek a megérkezése után tűnik fel oklevelekben sűrűn. I. Ulászló 1440-
ben legelőször az Ábrahám egyháza körüli területre engedélyezi a menekülők megtelepedését. 
(„Fideles nostri rasciani alias in oppido nostro Kevi et villis Bálványos et Skronovecz vocatis ... 
coinmorantes ... a sevis turcis ... figati ... in insula nostra Chepel in quodam deserto loco, prope 
et circumcirca quamdam ecclesiam in honorem sancti Abraham patriarche fundatam, ubi 
scilicet et antiquitus villa fuisse dicitur, descendere, ibidem sub illis libertatibus ... quibus in 
dicto oppido Kevi et villis ... usi fierunt, morari ... valeant.") Szentábrahámteleke (Zent 
Abraham Teleke stb.) 1455-, 1458-, 1464-, 1465-, 1475-, 1481-, 1501-ben stb. fordul elő okleve-
lekben, mint Kevi, Kiskevi város területének korábbi neve a Csepel-szigeten.19 

Ez másképpen nem lehetséges, csak úgy, hogy a 15. század elejére már elnéptelenedett 
Szent Ábrahám monostor helyneve folyamatosan élő volt' a környék lakosságának a körében. A 
monostor épületei is talán, de a temploma minden bizonnyal fennállt 1440 körül és azt a vidék 
magyar lakossága használta és gondozta. 

Szentábrahámtól északra Szentmárton települést 1285-ben, délre Becse falut 1297-ben 
említi először oklevél, Makádot jóval később, 1430-ban találjuk írott forrásban. 

A Szentábrahámmal szemközti Duna parton 1305-ben tűnik fel Hügye és Izra 1368-ban 
és 1457-ben Kapufa puszta.20 

A két pusztát igyekszik majd megszerezni Keve város polgársága olyan módon, hogy az 
aldunai Bálványos és Zkronovec pusztákra, illetve falvakra vonatkozó jogait, ezekre igyekszik 
átvinni és érvényesíttetni. Ennek érdekében az Alduna mellől „elhozott" Bálványos és Zkrono-
vec helyneveket több kevesebb sikerrel a 16-17. században Hügye és Kapufa pusztákra erősza-
kolják rá.21 

Mindezeket azért kellett vázolnunk, mert az Alduna mellől elmenekült Keve város pol-
gárai 1439-1440-ben ebbe a történeti tájba érkeztek és itt alakították ki második szabad királyi 
városukat, lehetőség szerint átmentve az első minden kiváltságát és szabadalmát. 

3. A Csepel-szigeti Kevi város társadalmi és nemzetiségi összetétele. 

Az aldunai Keve lakosságának cgv része, de a városnak teljes vezetősége, gazdag ke-
reskedő-polgársága 1440 augusztusában már menekülőben volt szülőföldjéről, lakhelyéről. A 
menekülés okainak részleteiről igen keveset tudunk. I. Ulászló királynak 1440. augusztus 20-án 
kiadott okleveléből annyi derül ki, hogy Keve város lakói féltek a török dühöngésétől, hogy kiírt-
ja őket, ezért üresen hagyták a maguk birtokait és elmenekültek. A város bírája a menekülés 

19. MAGDICS I.. 23-24.. 33.. 37-38.. 40., 42.. 44., 48., 50., 60. p. 
20. Szentmárton: Dl 42 007.; Krit. jegyz. 3357.; BAKÁCS I.. 202. reg.; Becse: Dl 86 918.; Krit jegyz. 4118, 4128.; BAKÁCS 1.. 262., 

321.. 327. reg.; Makid: DERCSÉNYII., 476. p.; Hügye: Dl 69 646.; GYÖRFFY GY„ II. 425. p.; Izra: Dl 69 646.; BAKÁCS I., S48. 
reg; Kapufa: Csánki D., III. 334. p. 

21. MAGDICS I., 4-9., 16-17., 19-21., 21-23. p. 
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idején Péter, aki legkevesebb 1428. november 29-től 1440. augusztus 20-ig állt a városi tanács-
nak az élén. 

A hajókon, csónakokon, sajkákon menekülő kevei magisztrátus magával hozta ide ösz-
szes kiváltságait biztosító okleveleit, ezek még a múlt század végén is Ráckeve város levéltárá-
ban voltak. Pesty Frigyes szerint Zsigmond király 1428. évi kiváltságlevele Keve város számára 
és az ezen alapuló 1435. évi megújító oklevél eredetiben Ráckeve mezőváros levéltárában volt. 

A menekülő város polgársága a kezdet-kezdetén, 1440 nyarán nem akart elszakadni 
örökre aldunai városától, eltávozását nyilván ideiglenesnek tartotta, szándékozott visszatérni az 
idők jobbra fordulásakor. Ezt a törekvését leginkább avval tudjuk bizonyítani, hogy a Csepel-
szigeti Keve elöljárósága 1453 júniusában négy oklevélben is, megerősítette az aldunai Keve 
kiváltságait. A Csepel-szigeti Kevi, Kiskevi magisztrátusa még ekkor is magát tekintette az 
aldunai Keve város vezetőségének, visszatérési szándékáról 12 év múlva sem mondott le. Ezek 
az oklevelek sohasem jutottak el az aldunai Keve tertületére, amelyre vonatkoztak, hanem 
Ráckeve mezőváros levéltárában őrződtek meg a 20. századig.22 

Az Alduna mellől elmenekült lakosság valószínűleg nem alkotott arányosan teljes tár-
sadalmat, az alsóbb osztályok, rétegek tagjainak nagyrésze kénytelen volt helyben maradni, vagy 
a környéken szétszóródni a messzire meneküléshez anyagiak, hajó és pénz hiányában. Evvel 
nem zártuk ki azt, hogy a menekülő vagyonosabb polgárság nem hozta magával alkalmazottait, 
cselédeit és szolgáit. Skaricza így ír erről: 

De a Ráczok pénzesen Valának, 
Hazájokbúl kik fel szaladának, 

Keve aldunai város jobbágyfalvainak, Bálványosnak és Zkronovecnek a lakossága is 
részt vett a menekülésben, ezek a Ráckevével szembeni Hügye és Kapufa pusztákra települtek. 
Ráckeve küzdelme a 16-17. században ezért a területekért azt bizonyítja, hogy az oklevelekkel 
igazolható jogai mögött a város joghatósága alá tartozó lakosságnak törekvése állt. 

A menekülők etnikumára, nemzetiségére nézve a hagyomány egyértelműen rácokról 
beszél. Történeti meggondolások és adatok alapján azonban teljes bizonyossággal kevert nemze-
tiségű lakosságot tételezhetünk fel. Az aldunai Keve városra vonatkozó 15 oklevél egyetlen egy-
szer sem nevezi rácoknak a település lakóit, nyilván azért, mert ez az ország egyik határváros-
ában közömbös volt, illetve a részben rác lakosságon Rácország határán nem volt mit csodál-
kozni. A Csepel-szigeti Kevi, Kiskevi városra vonatkozó 22 oklevél közül 11 nevezi általános-
ságban rácoknak a város polgárait, vagy legalábbis kereskedő testületét.23 

A rácok, szerbek - bármilyen arányú - megjelenése a színmagyar lakosságú Csepel-
szigeten, az ország középső részén, eseményszámba ment és ez indukálta az oklevelekben, illet-
ve a település nevében a megkülönböztető etnikai, jelzőt. Ennek a folyamatnak csak látszólag 
mond ellent az a tény, hogy Kevi neve Ráckeve alakban csak az 1520-ban készített pecsétjének 
feliratában rövidítve (RK) és okievében 1536-ban tűnik fel először, amikorra a város lakosságá-
nak csak kisebbik, bár vagyonosabb részét alkották a rácok. A helynevek etnikai megkülönbözte-
tő jelzőinek rögződése, állandósulása mindig hosszabb folyamat eredménye szokott lenni.24 

Az aldunai Keve és Csepel-szigeti Kevi magisztrátusának tagjait az oklevelek - sajnos 
- csak keresztnevükön nevezik és ez így megy a 15. század végéig, néhány kivételtől eltekintve. 
A keresztneveknek pedig ebben az esetben, magyar és délszláv viszonylatban, semmilyen etnikai 

22. Uo. 25-32.. 45-46. p 
23. Uo. 1-24., 32-34., 36-45., 49-50.. 59-64. p. 
24. Uo. 67-69. p. 



minőségük nincsen. Például 1458-ban Márton bíró, Barnabás és Márton rác esküdt polgárok 
szerepelnek. 

Azonban Rácz János polgár (1464), Zornyth Gergely és Oláh Barnabás esküdt (1464), 
Bavair Miklóst és Zelesfy Mártont 1465-ben rácoknak mondja egy oklevél. Az utóbbi magyarsá-
ga (Szélesfy vagy Szöllősfy) valószínűleg kétségbevonhatatlan. Az előbbi családneve, lehet, hogy 
bajor származására utal 1485-ben is szerepel. Rácz Miklós bíró volt 1481-ben. Kevi város bírója 
Karachon János, esküdtje Zevvch (Szőcs; Szűcs) Péter volt 1514-ben. 

Ráckeve város ismert vezetőségének a névsora 1536-ban a következő: Karátson János 
supremus judex, Bogdány György minor judex, Kevmijes Péter esküdt, Sóvágó Lukács esküdt, 
Ethves Péter esküdt. Közülük a Bogdány család tagja még rác is lehetne, ha nem tudnánk, hogy 
a század második felében a Bogdány familia Szegedi Kis István és Skaricza Máté református 
belső köréhez tartozott. 

És itt elérkeztünk a vallási hovatartozás kérdéséhez, mely ebben a korban még igencsak 
nemzetiségi hovatartozással azonos, legalábbis magyar és rác, oláh viszonylatban, az előbbiek 
ugyanis római katolikusok, az utóbbiak görögkeletiek. írott forrásokból nem ismerjük az aldunai 
Keve város lakosságának vallás szerinti megoszlását és valószímű, hogy erre nézve írott források 
már soha többé nem kerülnek elő, azokat megsemmisítette a törökök által délről támasztott ha-
talmas történelmi vihar. 

De emlékezzünk rá, hogy Zsigmond 1428-ban megengedte Keve város polgárainak, 
hogy plébánosukat szabadon választhassák és a püspöknek mutathassák be megerősítés végett. 
Keve városa az I. István alapította csanádi püspökséghez tartozott. 

Források hiányában általánosságban mozgó következtetéseink talán mégsem helytele-
nek, mert az etnikailag kevert (magyar és rác) aldunai Keve város lakossága minden bizonnyal 
vallásilag is vegyes volt. Nem tételezhetjük fel a római katolikus egyház és lakosság hiányát egy 
délvidéki városban, ugyancsak nem zárhatjuk ki a görökeleti egyház és tagjainak jelenlétét a 
görögkeleti vallás elterjedésének északi határán. 

Az aldunai Keve lakosságának elmenekülése előtti évtizedekben a Délvidéken zajló 
huszita mozgalom sem múlhatott el nyomtalanul egy helyileg jelentős város társadalmában. És, 
bizonyítékok hiányában ugyan, reméljük nem teljesen légből kapott az a gondolat, hogy a huszi-
ta hagyományokkal is rendelkező Keve, Kiskevi város lakosságában oly igen termő talajra talál-
tak egy évszázaddal később a reformáció eszméi, hogy a messze környék legerősebb közössége 
fejlődött itt ki. Ez a jelenség egyben visszamutat arra, is hogy a görögkeleti rácok igencsak ki-
sebbségben lehettek már az 1540-es évekre, a reformáció terjedésének időszakára, mivel az ő 
hitük merevebben állhatott ellen a refomáció térhódításának, mint a katolicizmus. 

A ráckevei templomok története az előzőekben körvonalazottakat csak megerősíti. A 
Skaricza által fenntartott ráckevei hagyomány, illetve történeti ismeretek - érthető módon papi 
mivoltából - ezen a területen felelnek meg leginkább a történeti valóságnak. A 15. században 
keletkezett Csepel-szigeti Keve, Ráckeve helyén az Árpád-korban Szent Ábrahám monostora 
állt. A monostor körül keletkezett település, Szentábrahám, Ábrahámteleke a 15. század elején 
nem teljesen lakatlan hely volt, ekkorra a megszűnt monostor templomát községi templomként 
használta Ábrahámteleke magyar lakossága. A délvidéki Keve lakosságának az ide költözésével 
az Árpád-kori, kisméretű templom szűknek bizonyult. Ezért a kevei rácok ennek a hajóját 
kibővítették a saját költségükön. 

A római katolikus magyarok és görögkeleti szerbek az ezután következő időszakban 
közösen bírták és használták a Szent Ábrahám templomot részletesebben és bővebben nem is-
mert mód és rendszer szerint. Skaricza úgy írta, hogy nem sok idő múltán a rácok elhatározták, 
saját templomot fognak építeni. 
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Tőnek azért illy kötést egy mással. 
Hogy csak Magyar bíqon Ábrahámmal, 
És az Ráczok az Boldog Aszszonyal, 
Ki-ki élvén eő solosmájával. 

A görögkeleti szerb Boldog Asszony templom építését Skaricza szerint 1487-ben fejez-
ték be. Ezek szerint a szerb templom a városban 1489 nyarán kitört tűzvész idején már állt. En-
nek a templomnak a felépítése egyben döntő bizonyítéka annak is, hogy az Alduna mellől elme-
nekült görögkeleti lakosság, melynek visszaköltözési szándékát egy 1464. május 8-i oklevél még 
megemlíti, az 1480-as évekre közösségileg mondott le visszatelepülési szándékáról, belátva an-
nak irreális voltát a török hatalomnak mindinkábbi előretörése tudatában.25 

A 15. század második felében még több hullámban érkeztek a Csepel-szigeti Kevibe, 
Kiskevibe az aldunai Kévéből, illetve a délvidékről a török elől menekülők, akiknek egyrésze 
szintén szerb volt. A Skaricza által megmentett hagyomány is többszöri beköltözésről tudósít, a 
Bordás nemzetségről a későbbi megérkezést kifejezetten meg is mondja. Sőt úgy tudja, a Szent 
Kereszt templomának építését a Bordás család, kereskedőház kezdeményezte, illetve finanszí-
rozta. 

A Bordás kereskedő család két útjának a tiszta jövedelme tehát, a hagyomány szerint 
elég volt a Szent Kereszt templom felépítésére. Mivel ez torony nélküli, a torony építéséhez való 
anyagi hozzájárulásuk csakis a jelenlegi görögkeleti szerb templom melletti toronyra vonatkoz-
hat, amely a művészettörténészek szerint valóban a 16. század elején kezdett épülni.26 Skaricza 
Máté versében 1517-ben fejezik be a Szent Kereszt építését olasz építőmesterek vezetésével. 

A 15-16. század fordulóján Ráckeve legjellegzetesebb társadalmi rétege kétségtelenül 
az egyébként számbeli kisebbségben lévő szerb kereskedő elem volt. 

A Duna hatalmas víziútján bonyolódó belföldi és nemzetközi kereskedelem talaján 
Ráckeve virágzott. II. Ulászló (1490-1516) királynak még évi 300 forintjövedelme volt Rácke-
véból. amikor Esztergom, Sopron, Pozsony és Nagyszombat is városonként csak 400 forintot 
jövedelmezett.27 

Ennek a kereskedő rétegnek az ideológiáját fejezi ki tömören a Ráckeve város számára 
1520-ban vésettetett pecsét körirata: VITA MIHI CHRISTUS RERVM CONCORDIA FISCUS. 
Melynek tartalma a következő változatokban adható vissza: 
1. Nekem az élet Krisztus, a dolgokban való egyetértés az üzlet. 
2. Krisztus nekem az élet, az ügyekben való egyetértés a vagyon. 
S talán szerény műfordításban: 

Krisztus az életem nekem, 
s egyetértés az üzletem. 

A rövid, tömör versben az egyik oldalon Krisztusnak és a másik oldalon az üzletnek, a 
pénznek, a vagyonnak szerepeltetése, összekapcsolása rendkívüli profanítást, praktikumot hor-
doz. A mondat hirdetőinek vallásosságát, szinte üzleteik sikerességéhez látszik kötni. 

Rávkeve város kereskedői nagymértékben érdekeltek voltak a déli, ekkor már a török 
kezében lévő területek forgalmában. A Mohács előtti évtizedekben, magában Ráckevében sem 
ment ritkaságszámba török kereskedőnek és kísérőinek a látványa, akik között - nem zárhatjuk 
ki - az ország központjába már ekkor behatolhattak a török katonai felderítés emberei. 

25. DARKÓ J.. 361. p.; Dl 16 034.; CSÁNKI D„ III. 314. p.; MAGDICS 1., 40-41. p.; PESTY F„ 1880. 385. p.; Dl 26 643.; CSÁNKI D„ 
III. 314. p.; Dl 106083/434. 

26. DERCSÉNYI L„ II. 19. p. 
27. PESTY F., 1880. 385. p. 
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Szerémi György az 1510-es évek Magyarországát tárgyalva ötféle árulásban jelöli meg 
azokat az okokat, melyek szerint az országot a törökök hatalmába juttatták. Ezek sorában 
„Negyedik árulást a kevei rácok követték el, mert ezek is nagyon kereskednek. Mindig bőven 
voltak árúik, elhozták Magyarországra, és sátraikba mindig volt egy-két török, s így folyton hí-
ven szolgáltak a töröknek." Ha Szerémi vádját a ráckevei rácok árulásáról nem is fogadhatjuk el 
bizonyítékok hiányában, említetlenül nem hagyhattuk, mivel Szerémiről köztudott, hogy kora 
közemberének vélekedéseiből, pusmogásaiból és pletykáiból sokmindent megőrzött krónikájá-
ban. 

Ezzel ellentétben igaz, hogy a Pestet ostromló keresztény seregnek 1542-ben a török 
seregbe osztott ráckevei naszádosok felajánlották, hogy még Budát is a császári sereg kezére 
játszák.28 

Az Alduna mellől egykor a török veszedelem elől elmenekült lakosság leszármazottait 
egy évszázaddal később az ország szívében így érte utói a hódító török hatalom, amikor 1541-
ben Budát megszállta, 1543-ban Székesfehérvárt elfoglalta és a Budához tartozó hatalmas, meg-
szállt országrészt az oszmán birodalom elidegeníthetetlen részének nyilvánította és deklarálta. 

4. Ráckeve város jogai és kiváltságai 

Az Alduna mellől elmenekült város vezetőségének és nyilván egész társadalmának 
természetes törekvése volt, hogy összes kiváltságait és jogait is átmenekítse, átplántálja új terüle-
tére. 

I. Ulászló már 1440. október 10-én két oklevélben erősítette meg Keve várost minden 
jogában, amelyet az Alduna mellett bírt, ezeken felül révjogot adományozott neki. 

Mintegy tizenkét évig ezután Keve városa nem nyer újabb kiváltságokat és nem folya-
modik a régiek újbóli megerősítéséért. Mivel azonban 1453. január 29-én V. László a pozsonyi 
országgyűlésen - többek között - érvénytelenítette 1. Ulászló király adományleveleit, szükséges-
sé vált Keve város jogainak a megerősíttetése az új uralkodó által. Benedek fia János kevei bíró 
folyamodására V. László 1435. június 2-án Bécsben kelt oklevelében megerősítette a város 
Zsigmond királytól kapott összes jogait, ennek során átírták Zsigmond királynak 1428. novem-
ber 29-én Karánsebesen kiadott privilégiumát, amelyet már az előzőekben tárgyaltunk. 

V. László 1435. június 4-én még három oklevélben biztosította Keve város polgárainak 
harmincad fizetés alóli mentességét és azt, hogy idegen bírák joghatósága alá nem tartoznak. Ez 
az összesen négy oklevél szövege szerint egyként vonatkozhat az Alduna melletti Kevére és 
Csepel-szigeti Kevére, kiállításukkor ugyanis gondosan kerülték a város helyének a megjelölé-
sét, hogy az esetleges visszatérés után az oklevelek ne veszítsék érvényüket. 

Az országgyűlés Budán 1455 januárjában rendkívüli adó kivetését határozta el. 
Ráckeve magisztrátusát élén Márton bíróval ez arra késztette, hogy régi kiváltságait, köztük 

28. SZERÉMI GY„ 1961. 57. p.; Hadtörténet., 1984. 174. p 
29. Már az eddigiek alapján sem tudunk egyet érteni DARKÓ I. kijelentéseivel: „Ráckeve történetének i 526 előtti korszakát nem akármilyen 

homály fedi." Szerinte Skaricza versének ..már csak a műfaját tekintve is - önmagában csekély" a forrásértéke. Szerintünk történeti for-
rásértéke messze meghaladja Tinódi históriás énekeinek a forrásértékét, akkor is, ha költői érték tekintetében alatta marad. Nem tudjuk 
elfogadni azt a megállapítást a Csepel-szigeti Kevi/Ráckeve városra, hogy „hiábavaló továbbra is a település XV. századi alapításának gon-
dolatával foglalkozni." DARKÓ 1., 343., 346., 350. p. Mi ugyanis - hogy másra ne is hivatkozzunk - képtelenségnek tartjuk, hogy Keve, 
Bálványos, Zkronovec azonos jogokkal felruházott és összekapcsolt települések egymástól többszáz kilométerre, bárhol létrejőjenek törté-
neti összefüggés nélkül. Erre csakis az átvándorlás ténye adhat logikus magyarázatot. 
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külön kiemelve a rendkívüli taxa alól való mentességét, két oklevélben is megerősíttesse V. 
László királlyal 1455. július 1-én.30 

Hunyadi Mátyást 1458. január 24-én királlyá kiáltották ki a főpapok és főurak döntése 
alapján. I. Mátyás február 14-én vonult be Budára, ahol a Nagyboldogasszony templomban trón-
ra ültették. Az ezt követő napokban I. Mátyás a királyi uradalmak központi igazgatására meg-
szervezte a budai udvarbíróságot. Vezetője az udvarbíró nincsen alárendelve a kincstartónak, 
hanem közvetlenül a király irányítja. Úriszék ügyekben a királyi uradalmak lakóinak fellebbvi-
teli fóruma az udvarbíróság. (Ez a hivatal 1541-ben, Buda török kézre jutásakor megszűnt.) 

Az új uralkodó és a szervezeti változások ismét szükségessé tették, hogy Keve meg-
erősíttesse régi kiváltságait. I. Mátyás 1458. március 16-án és egy 1458-as (olvashatatlan dátu-
ma miatt) pontosabban meg nem határozható napon kiadott oklevelében ismét megerősítette 
Keve városát régi kiváltságaiban. 

A visszaszerzett Szent Koronával 1464. március 29-én koronázták meg Mátyás királyt 
Székesfehérvárott és a kancellária használatba vette ekkor a királynak újonnan vésetetett kettős 
felségi pecsétjét (nagypecsétjét) és aranypecsétjét. Ettől kezdve az oklevelekben feltűnik a koro-
názástól számított uralkodási évek száma is. Ezek a változások voltak indítékai annak, hogy I. 
Mátyás 1464. május 8-án és július 17-én megerősítette Keve város régi kiváltságait, az előbbi 
faizási jogot, az utóbbi egy darab földet is juttatott a városnak határához közel a régieken felül. 
És valóban az első oklevelet a király függő, kettős pecsétjével, a másodikat pedig titkos pecsétjé-
vel erősítették meg és mindkettő dátumában feltüntették a koránázástól számított uralkodói éve-
ket is. „Regni rnostri Anno Septimo, Coi onationis vero primo."31 

Ezt követően I. Mátyás 1473. március 3-án, 1489. június 2-án, Beatrix királyné 1481. 
február 21-én erősítette meg a városnak összes régi kiváltságát. A Ráckevét sújtó tűzvészben, 
1489. június 2. és augusztus 15. között valamikor, elégett oklevelek helyett I. Mátyás 1489. au-
gusztus 15-i kiadványában ismét megerősítette a várost régi kiváltságaiban. 

A trónváltozás megint szükségessé tette, hogy I. Mátyásnak utóbbi oklevelét a város II. 
Ulászlóval átírassa és újra megerősíttesse, melyet 1490. október 16-án kelt oklevelében a király 
meg is tett. II. Ulászló 1498. március 30-án I. Mátyásnak (1473. március 3-i), 1501. február 2-
án I. Ulászlónak (1440. október 10.) és I. Mátyásnak (1464. május 8-i és július 17-i) okleveleit 
írta át és erősítette meg. Anna királyné 1503. augusztus 18-án, mint jogos tulajdonukban, meg-
erősítette a várost a Kevi határában levő halastó birtokában. 

II. Lajos király trónrajutása, 1516. április 24. utáni időből megerősítő okleveleket nem 
ismerünk Ráckeve számára. II. Lajosnak csak 1524. május 8-án kelt oklevele az, amelyik meg-
erősíti Kevi város polgárait régi kiváltságaikban. Szapolyai János király 1536. szeptember 11-én 
és október 5-én kiadott okleveleiben átírta több király elődjének okleveleit, még utoljára meg-
erősítette a várost régi kiváltságaiban. Ez az aktus bizonyítja azt is, hogy ekkor Ráckeve városa 
Szapolyai János királynak hódolt.32 

Öt év múlva Buda török kézre került és Ráckeve város kiváltságai nagyrészt elvesztek. 
Összefoglalva, melyek voltak ezek a szabadságok és kiváltságok? 
Mindenekelőtt az éves vásártartás és piaci jogok, az árúmegállítási jog, amelyek biztosí-

tották a város számára, hogy idegen kereskedők a városon kívül nem vásárolhatták fel a városba 
igyekvő kereskedők vagy termelők árúit vagy terményeit. A város polgárai pedig nem vásárol-
hattak nyersanyagot és élelmet a piacon kívül. így kialakult a városnak piackörzete, amelyik 

30. MAGDICS I., 23-25.; 32-36. p. 
31. Uo. 36-42. p. 
32. Uo. 47-55., 55-64., 66-71. p. 
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egyre inkább képes volt biztosítani a város számára a nyersanyagot és élelmet, nagyrészt függet-
lenítve evvel a városi polgárságot, kézművességet a mezőgazdasági munkától és egyre inkább az 
ipari-kereskedelmi tevékenység felé nyitva utat a számára. 

A legjelentősebb városok a távolsági kereskedelemben árúmegállító jogot is kaptak, 
vagyis az idegen kereskedőknek meghatározott időre kötelességük volt áthaladtukban a városban 
kirakni portékáikat és árúba bocsájtani. Mint láttuk, Ráckevének is volt árúmegállító joga még 
aldunai korszakából. 

Az éves országos vásár tartásának kiváltságát, jogát Skaricza Máté is összemossa az 
aldunai és Csepel-szigeti Keve történetében. Zsigmond király 1405. április 25-én adományozott 
éves vásárjogot a Szűz Máriának (Sarlós Boldogasszony) napjára, azaz július 2-ra. 

Lám egykor vendégség közben, 
Szent Ábrahám telekén, földünkben, 
Sigmond király monda az szükségben, 
Sokadalmat, hogy adna közinkben. 

Egy kápolna, Boldogasszony vala, 
Esztendőben ott lenne vására, 
Sarlós Boldog Asszonynak napjára, 
Tulajdon csak a falu hasznára. 

A Skaricza-szöveg összefüggéseiből az bontakozik ki, hogy Zsigmond 1405-ben a Keve 
városában fennálló Sarlós Boldogasszony kápolna napjára, július 2-án engedélyezte az éves vá-
sárt. Ennek a privilégiumnak a birtokában, szorításában, hogy a vásártartási jog a régi királyi 
oklevél szerint is igazolható legyen a templom patrociniuma által, a Csepel-szigeti Keve épülő, 
új templomát is Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelik 1487-ben. A városnak nemcsak ne-
ve, de a Sarlós Boldogasszony templomának patrociniuma is tudatosan átszármazik az új 
Kevére, a Csepel-szigetre. 

A városi kiváltságok közül jelentős helyet foglalt el a harmincadmentesség, a vámmen-
tesség, a kamarai illeték alóli mentesség és a rendkívüli taxa alóli felmentés. Ezekben a jogok-
ban az áttelepült Keve lakosságát a Csepel-szigeten - úgy látszik - több esetben korlátozni, 
megsérteni igyekeztek egyesek, V. László 1455. július 1-én Bécsben kelt oklevelében utasította 
Garai László nádort, egyben Csepel-szigeti ispánt, hogy Kiskevi rác lakosait engedje élni 
ugyanazokkal a jogokkal, melyeket mint Keve polgárai szereztek. János esztergomi érsek 1475. 
május 18-án eltiltotta saját birtokainak tisztjeit, hogy Kevi város polgáraitól vámot, vagy adót 
szedjenek az érseki birtokokon.33 

II. Ulászló 1511. november 14-én kiadott oklevelében felelősségre vonta a földvári 
vámszedőket, hogy Kevi város polgáraitól vakmerően vámot követelnek. Az elmúlt napokban, 
midőn Kevi királyi oppidumban tartózkodott, a polgárok keservesen panaszkodtak előtte, hogy a 
régi királyoktól nyert mentességeik ellenére a vámosok tőlük szokatlan és jogtalan vámot köve-
telnek és sokféleképpen zaklatják őket. A király efölött méltatlankodva, a vámszedés jogának 
elvesztése terhe alatt megparancsolja, hogy a jövőben a keviektől tributumot ne szedjenek. Azt 
tapasztalja, hogy korábbi intézkedéseinek nem lett foganatja és nemcsak hogy nem hagytak fel a 
tributum-szedéssel, hanem a polgároknak még az ingóságait és árúit (res et mercantias) is lefog-
lalták. Megparancsolja ezért, hogy túlkapásaikat folytatni ne merészeljék és késedelem nélkül 
adják vissza a polgároknak visszatartott dolgaikat, ők maguk pedig jelenjenek meg személyesen 
a színe előtt. 

33. Uo. 32-34., 48-49. p.: PESTY F.. 1880. 383. p. 
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A korábbi intézkedés, amelyre a király hivatkozik 1492. július 13-án kelt oklevélben 
található, amelyben eltiltotta Pakosi Albertet és Földvári Zivkov Jánost attól, hogy Kevi város 
polgáraitól adót, vagy vámot követeljenek. 

Igen jelentős a város fölötti bíráskodásnak a kérdése. Keve lakóit Zsigmond király veszi 
ki 1428-ban minden idegen bíró joghatósága alól, Albert ugyanezt megerősítette. I. Ulászló 
Keve menekülő város polgárai felett a bíráskodás jogát magának tartotta fenn, 1440. augusztus 
20-án kelt oklevelében. 

I. Mátyás 1473. február 13-án szigorúan megtiltotta az idegen bíráknak, hogy Kevi 
város polgárai felett ítélkezzenek. Mátyás királynak 1489. augusztus 15-i okleveléből megtud-
juk. hogy Keve város lakosainak minden polgári és bűntényi ügyeiben a polgárok, lakosok és 
cselédjeik és mindezeknek vagyonaik felett egyedül a város bírája és esküdtjei ítélkezhetnek, a 
fellebbvitel tőlük pedig a tárnoki székhez, innen a királyhoz legyen. A Csepel-sziget ispánjai és 
tisztjei a város polgárai és lakosai felett semmmilyen törvényhatóságot ne követeljenek és gya-
koroljanak.34 

Az ide vonatkozó okievek sehol sem említik a város pallosjogát (ius gladii), sehol nem 
mondják, hogy a város bírósága halálos ítéletet hozhat, de mivel a szokásos módon ezt el sem 
tiltják, úgy véljük, hogy a város bírósága alkalmasint élhetett ezzel a joggal. Ezt látszik erősíteni 
a Skaricza által említett Akasztófás utca helynév is, valamint Ráckeve címeres pecsétjében látha-
tó pallos. 

Keve, Ráckeve város rendelkezett a szabad bíróválasztás jogával is és adóját közösen 
fizette. Skaricza versében ezt találjuk: 

A Bíróság köz volt eddig bennem, 
És kőz fizetésben minden népem.35 

Aligha érvényesült azonban a szabad bíróválasztás joga a gyakorlatban. A város vezető 
tisztségeit, mint máshol is, a legvagyonosabb kereskedő tőkés családok ragadták magukhoz, 
sajátították ki. Tudjuk, hogy Péter (1428-1440) és Márton (1455-1464) egymás után több évig 
volt bíró. 

A szabad papválasztás ugyancsak jelentős jog volt, amelyet oklevelek biztosítottak. A 
reformáció, mint köztudott, ezt a jogot a közösség elidegeníthetetlen jogává tette. 

Szívósan küzdöttek a városok, a királyi városok is területük kiterjesztséért. Ráckeve 
1464-ben szerzett királyi adományként egy darab földet, amelyért a következő évben már ha-
tárvitája támadt Ujfalussy Imrével, aki azt elfoglalta és Újfaluhoz akarta csatolni.36 

Meg-megújuló harcot kellett folytatnia a városnak Bálványos pusztáért is. Pest-Pilis-
Solt vármegye sedriáján kért védelmet 1657. június 7-én Ráckeve Kátav Ferenc hatalmaskodó 
nemes ellen, aki Bálványos nevét „Kapufa névre akarja változtatni" és a várost a nevezett pusz-
tától megfosztani igyekszik. Ekkor azt állították a ráckeveiek, hogy több mint 200 éve birtoká-
ban vannak Bálványos pusztának.. Ráckeve 1676-ban kénytelen volt tiltatkozni a pozsonyi ka-
mara előtt, mert buzini Keglevich Miklós peregi földesúr jobbágyai Bálványos (másként Kapu-
fa) és Zkronovecz (másként Izra) pusztákat, mint a magukét emlegetik.37 

Látjuk, hogy a város fejlődése jogi kiváltságok időkénti megszerzésének összefüggő 
sorozatán át vezetett, melynek során a királyi város elérkezett a szabad királyi várossá válás kü-
szöbére. Ahhoz ugyanis az kellett volna, hogy a szabad végrendelkezés, a szabad ingatlanforga-

34. MAGDICS I., 53-55.. 57-58. p.; TELEKI J.. 460-463. p. 

35. HAJDÚM., 2815. sz. - Teljesen félreérti a szöveget, egyébként igen jeles munkájában Bíróságkőz földrajzi nevet csinált belőle. 
36. MAGDICS I., 43-44. p. 
37. PML. PPS vm. Kgy. jkv. 1683-1789. 2. kötet.; BOROSY I. 326. reg. 
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lom jogát is megkapja, megszerezze az összes földesúri-királyi haszonvételeket és tiltva legyen 
területére a királyi tisztek, hivatalnokok betelepülése. Ez utóbbiakban Ráckeve nem részesült. 

5. Keve és Ráckeve címere 

Ráckeve város jelenlegi tudásunk szerint legrégibb ezüst tipáriuma 1520-ban készült. 
Az évszám elhelyezésére nézve egy leírást ismerünk 1863-ból: „Azon pecslétnyomó, mellyet 
Ráckeve város jelenleg is használ, egy nagyezüst gyűszű alak, egy fekete gömbölyű fanyéllel 
ellátva, mely a gyűszű alak üregében van illesztve. - Ugyanezen gyűszű alak üregének fenekén, 
ha a nyelve kivétetik, ezen véset számjegyek olvashatók: Anno 1520. készült Kev. -" 

A város képviselőtestületi jegyzőkönyve I. kötetének első táblája verzójára jegyezték fel 
1802-ben: „... A Nagy ezüst petsétnek 1520-dik esztendőben lett készíttetése Kivilágosodott, és 
hogy belő ezen betők is fel vágynák meczve KEV." 

Ennek a tipáriumnak jelenleg ismert legkorábbi lenyomata 1586-ból való, amikor Vác, 
Cegléd, Nagykőrös, Ráckeve és Tolna városok kereskedői nevében a váci bíró kezesség levelet 
adott ki Ali koppányi bég váltság összegének a megfizetéséért. 

A címerpecsét körirata: VITA MŰD CHRISTUS RERVM CONCORDIA FISCUS R K. 
A vonal keret és körirat által határolt keret mezőben középen hasított reneszánsz tárcsapajzs 
látható, melynek jobb mezőjében hegyével lefelé fordított, egyenes, kétélű kard lebeg, keresztva-
sa egyik oldalt fel, másik oldalt lefelé hajlik, bal mezője kilencszer vágott, vagy másként vörös-
ezüst sávozatú. A pajzs karéjaiban a R és K (Ráckeve) betűk.38 

Ezt az 1520-ban készített pecsétnyomót, illetve ennek a címerpecsétnek a leszármazóit 
használta Ráckeve város elöljárósága hivatali gyakorlatában még a 20. század elején is. 

Ráckeve város címerpecsétjében az első pillantásra is feltűnő az általánosan az Árpád-
házi királyoknak tulajdonított ősi heroldalakok, a vörös-ezüst sávozat jelenléte, másrészt a pallos 
is figyelmet érdemel. E kérdést, melyre a választ keressük, úgy kell feltennünk, hogy Ráckeve 
város legkorábbról, 1520-ból ismert címere milyen középkori jelentéstartalmat őriz, illetve köz-
vetít a városnak, netán az aldunai Keve városának múltjából és ez jószerint meddig követhető 
visszafelé az időben. 

Bertényi Iván a vörös-ezüst sávozat funkciójának teljességére törekvő vizsgálatát végez-
te el legújabban jónéhány történelmi városunk és állam címerünk fejlődésében.39 

Ráckeve címerével ennek során nem foglalkozott ugyan, de megállapításai és eredmé-
nyei hozzásegítenek ahhoz, hogy reménnyel vállalkozhassunk Ráckeve címerképének történeti 
megvilágításához. 

Az aldunai Keve vára, városa a feltűnésétől kezdve királyi vár és város, királyi váris-
pánságnak a székhelye. Györffy György egyenesen I. István király kori, első alapítású határvár-
megyének tartja Kévét, amelynek korai ispáni székhelye körül a 13. századra kialakult Keve 
városa. Adott tehát egy királyi várispánság székhelye, melynek hadakozó népei a király seregébe 
tartozva, annak jelvényeivel vonultak hadba. És adott egy város mely a király magánföldesúri 
hatalma alatt áll évszázadokon keresztül, amelyben mint láttuk a 11-13. században az Árpád-
ház tagjai többször is megfordultak. Maga a város polgársága - mint a többi szabad királyi város 
- szintén az uralkodónak vágott (sávozott) zászlaja alá küldte hadba a kiváltságai fejében kötele-
zően kiállított polgárait és katonáit. Korai városi címerfejlődésünk szakaszában szabad királyi 

38. MOL. V. 5. Pest megye, Ráckeve 1863.; Uo. E 213. Pestmegye fol. 90; HORVÁTHL„ 18-19., 178-179., 330. p. 
39. BERTÉNYI I., 1984-448. p. - — _ 
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városaink, mint tulajdonjelet kezdték használni, valószínűleg spontán módon, az uralkodó csa-
lád vágásos jelvényét (zászlóját, címerét, pajzsát stb.). Az uralkodóra, mint földesúrra vonatkozó 
utalások a pecsétképben, a címerben erőteljesen fejezték ki a település jogi helyzetét, a felette 
való hatalomnak kiemelkedő voltát, amelytől a város védelmét, istápolását és előmenetelét jog-
gal remélhette és várhatta. 

A mindvégig királyi kézen maradt aldunai Keve város címerében, címerpecsétjében 
kezdetben feltételezhetően csak a vörös-ezüst sávozat szerepelt és ez már megjelent legkésőbb a 
13. században. 

Később, talán a 15. században, felmerült az aldunai Keve polgárságában is - más vá-
rosok analógiái bizonyítják - a városnak, mint önálló jogi személynek szerepeltetése, mivel erre 
csak a vágásos címerpajzs, címerpecsét nem volt elegendő. Ekkor kerülhetett bele a város címe-
rébe a pallos, amelyről a 19. században, talán nem minden alap és hagyomány nélkül, azt állítot-
ták, hogy az Ráckeve egykori „vérbíráskodási jogát" jelenti. 

Zsigmond király 1428. november 29-én kelt kiváltságlevelében a város polgárait min-
den idegen bíró joghatósága alól kivette ugyan, de ebben az oklevélben pallosjogot (ius gladii) 
nem adományozott Kevének. Albert király 1438. február 24-én ugyenezt - többek között - meg-
erősítette. 

I. Ulászló király 1440. augusztus 20-án kelt oklevélben ugyancsak fenntartotta magá-
nak a Keve város menekülő polgárai feletti bíráskodást. 

V. László király 1453. június 2-án, június 4-én és I. Mátyás király 1458-ban, 1473. 
febraár 13-án, 1489. június 2-án stb. ismételten megerősítette a várost abban a jogában, hogy 
idegen bírák felettük ne ítélkezhessenek.'10 

Összefoglalásul elmondhatjuk tehát, hogy Ráckeve város 1520-ban vésetett címerpe-
csétje, mely a 19. században még használatban volt, évszázadokon keresztül hagyományozta, 
hirdette, hogy egykor a város az Árpád-házi királyok korától kezdve szabad királyi város rangjá-
val bírt és hogy polgárai felett csak saját bírósága, illetve a király bírósága ítélkezhetett. 

Az 1520-ban készült tipárium rejtett felirata szerint: „Anno 1520. készült Kev." 
Ráckevén készült. A gazdag kereskedőváros helyi, sokszínű iparűzéséből nyilván nem hiányoz-
tak az ötvösök sem. Ezt az állításunkat erősíti, hogy 1536-ban a város egyik esküdtje Ötvös 
(Ethves) Péter, nem lehetetlen, hogy a város pecsétnyomóját 1520-ban ő készítette. 

A 19. században az aldunai Keve település helyén ismét városi rangra emelkedett 
Temeskubin hivatkozva régi, nevezetes múltjára, minisztériumi engedéllyel saját címert és pe-
cséthasználati jogot nyert 1879-ben. A címeren kéttornyú sziklakapu látható, melyen keresztül a 
Duna folyik; a kapu felett kivont kardú vitéz áll őrt, jelképezve a város egykori határőrző, viha-
ros küldetését.41 

Ez a címerkép szándéka szerint bármennyire is utalni igyekszik a város évezredes 
múltjára, annak eredeti heraldikájából semmit, de semmit nem őriz, nem folytat, nem közvetít. 
Temeskubinnak ez a címere a 19. század második felének romantikus alkotása, történetietlen a 
heraldikai fejlődés szempontjából, hagvománytalan és mesterséges. 

Mint az előzőekben láttuk, az aldunai Keve egykori címerének valódi örököse, folytató-
ja Ráckeve város címere, illetve címerpecsétje. 

40. MAGDICS I., 4-9., 19-23., 25-27.. 30-32., 38-39., 45-46., 51-52. stb. p. 
41. PESTY F„ 1880.390. p. 
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VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM :SUPPLEMENTUM: 
SZERKESZTŐ: Á. VARGA LÁSZLÓ, HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

Kujbusné Mecsei Éva 

VÁZLAT AZ ÚJRATELEPÜLŐ NYÍREGYHÁZA 
ELÖLJÁRÓSÁGÁNAK TÁRSADALOMRAJZÁHOZ 

A török hódoltság, a 17-18. századi háborúk, járványok és elemi csapások miatt pusztu-
ló országrészek újranépesítése az 1700-as évek elejétől több hullámban történt. Szabolcs megye 
főként nyugati és déli részén birtokossá váló jogi személyek: az egri érsekség és a kamara 
1720-tól, a Dessewfifyek, Kállayak pedig 1730-tól telepítettek elnéptelenedett falvaikba, mezővá-
rosaikba magyar és sváb szabad menetelő jobbágyokat. Az új lakosok contractus szerint földet, 
1-2 évre szóló adómentességet, egyes földesúri haszonvételek (kocsmáitatás, mészárszéktartási 
jog stb.) hosszabb-rövidebb időre szóló árendálását kaptak. Ezáltal kedvezőbb helyzetbe kerül-
tek, mint a megye keleti felén lévő, sokszor tucatnyi földesúr által birtokolt apró falvak, sőt nagy 
múltú mezővárosok lakói is. 

E két megyefél közé ékelődve, a Nagyvárad, Debrecen, Tokaj felé menő országút men-
tén feküdt a jó természeti adottságokkal rendelkező, nagy határú Nyíregyháza. A 18. század kö-
zepére innen is elvándoroltak a régi lakosok, mert földesuraik már ekkor nem biztosították szá-
mukra a 16. században nyert hajdúszabadságukat, így állami és földesúri terheik egyre súlyos-
bodtak . 

Nyíregyháza újratelepítése, a helység felét bíró Palocsayné hozzájárulásával, az 1748 
után birtokba kerülő gróf Károlyi Ferencre várt.1 A magyar, katolikus, szabad menetelű jobbá-
gyok nagy részét azonban ekkorra már a vákuumterületek birtokosai letelepítették. így az utol-
só nagy hullám részeseként Nyíregyháza földesurai főként azokra, a század elején a Felvidékről 
Békés megyébe vándorolt, illetve telepített evangélikus szlovákokra számíthattak, akik ismerve 
a telepítéssel járó előnyöket, szabad menetelűek lévén, megélhetési körülményeik javulása érde-
kében könnyebben útra keltek. 

Károlyi Ferenc 1753. május 16-án kiadott telepítési pátense pedig biztosította az ide 
öltözők számára az újrakezdéshez szükséges feltételeket: a gazdálkodáshoz földet, három sza-
bad, adómentes évet, minden szolgáltatás megváltásaként gazdánként egy arany taksa fizetését, 
a közösség számára az összes földesúri haszonvétel árendába adását, a környező puszták bérlé-
sének szabadságát, házaik felépítéséhez fát és vallásuk szabad gyakorlását.2 

E pátens hatására 1753-54-ben közel kétezren települtek be Nyíregyházára. Békés me-
gyéből Szarvasról 134, Berényből 39, Komlósról 19, Csabáról 18, Orosházáról és Gyuláról l - l 
család érkezett. Zólyom megye községeiből 44, Borsodból 28, Hontból 25, Gömörből és Nógrád-
ból 20 család költözött ide. Továbbá néhányan jöttek Liptó, Pest, Szepes, Tolna megyéből is. A 
későbbiekben is folyamatos, de kisebb volumenű volt a beköltözés. 

1. Nyíregyháza fele az Ecsedi - uradalom részeként került Károlyi birtokába. Halála után birtokrészét fia, Antal örökölte. A másik fél tulajdo-
nosa Palocsay Istvánné Pethö Rozália, majd 1758 után successorai, a Dessewfíyek voltak. 

2. Mivel a beköltözők nem katolikusok, hanem nagyobbrészt evangélikusok voltak, ezért vallásuk szabad gyakorlására csak II. József türelmi 
rendelete adott módot. 

/ 
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Az első nagy hullámmal érkezettek szabad menetelő jobbágyoknak vallották magukat.3 

Többségük evangélikus vallású volt és „tót" nyelven beszélt. Elbocsátó leveleik, végrendeleteik 
és a korabeli adóösszeirások szerint szinte mindannyian kellő gazdasági erővel és ismerettel 
rendelkeztek a számukra átengedett föld műveléséhez. Az 1752-ben Szarvason készült össze-
írás szerint pl. Ádám György 4 köböl búza, 5 köböl árpa és rozs vetését, 4 ökröt, 6 tehenet és 5 
lovat bírt az ide költözése előtti évben. Zajacz Jánosnak ugyanennyi vetése, 4 ökre, 4 tehene, 2 
lova, Laczó Andrásnak 2 köbölnyi vetett búzája, 3 köbölnyi árpája és rozsa, 2 ökre, 3 tehene, 3 
lova volt.'1 

Az újonnan érkezettek beköltözésükkor „szép sorban egyenlő nagyságú telkeket" kap-
tak a földesurak 1754-ben kötött szerződése szerint egységes, birtokosonként nem megosztott 
településen.5 

A település határát néhány évig szabad foglalás szerint művelték, majd „ ... 1759-
ben a szállásföldek méréséhez fogtak, és egy 30 öles kötéllel, melyet Czinkoczki György nevű 
ember kiölelhetett, mérték. Egy ily 30 öles kötélnek szélességre való mérését egy kötélalj föld-
nek nevezték, és 6 ilyen kötélalj föld neveztetett egy »szállás föld«-nek..." 6 

Szállásföldet azonban csak az a földművelő gazda kaphatott, akinek háza volt a vá-
rosban, és kellő igaerővel bírt a szántás-vetéshez.7 

Nyíregyháza lakosságának földbirtok szerinti megoszlása 1760- és 1793-ban 

Szállásföld nagysága Gazdák száma 
1760 1793 

4 kötélalj 198 131 
3 1/2 kötélalj - 10 
3 kötélalj 67 111 
2 1/2 kötélalj - 19 
2 kötélalj 173 287 
1 1/2 kötélalj — 41 
1 kötélalj 69 101 

Az 1750-es években betelepült, szállásföldjeiken földműveléssel, a környéken bérelt 
pusztákon pedig főként állattenyésztéssel foglalkozók mellett érkezett ide néhány, a népes kö-
zösség szükségleteit ellátó kézműves: csizmadia, varga, szabó, kerékgyártó, nyeregcsináló, szíj-
ártó, borbély is. A kézművesek nagyobb arányú beköltözésére azonban csak az 1790-es években 
került sor, mikor a betelepítés éveihez képest pl. 1789-ben 280 %-os volt a népesség növekedé-
sének aránya.8 Már 1754-ben két és félezer főnyire emelkedett az új betelepülőkkel a korábban 
alig 500 fős helység lakossága. Az első népszámlálás idején pedig 7163 fő volt Nyíregyháza 

3. A településen ekkor 11 örökös jobbágy volt, akik régi lakosként a Palocsayné részén laktak. 
4. BML. Békés vármegye közgyűlési iratai sz.n. 1752. Összeírás No. 79. 
5. SZSZBML. V. A. 101/f. 37a/37a 1754:2., illetve V. A. 101/f. 37a/37a 1754:13. 
6. LUKÁCS Ö., 1886. 213-214. p. 
7. Egy gazda kezénél maximum négy kötélalj nagyságú föld lehetett A legkisebb, tovább már nem osztható földdarabot a város egy kötélalj-

ban állapította meg. 
8. BALOGH I., 1976. 16. p. 
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tényleges népessége. Ugyanekkor a legnépesebb szabolcsi mezővárosokat is csak 2-4000 fő lak-

A túlnépesedés korlátozására, a föld nagyságához viszonyított optimális gazdaszám 
tartására törekedve döntött 1790-ben a földesúr úgy, hogy ezután csak a kézműveseket, azok 
közül is az itt még nem űzött mesterségek képviselőit engedi be az 1786-ban mezővárossá váló 
Nyíregyházára.10 A mesteremberek azonban sem földet, sem legelőrészt nem kaptak, mert mint 
mondták „...a mesterséghez szükséges eszközöknek ú.m. kaptának, tűnek, árnak, bicskának, 
téglázó vasnak, s több efféle eszköznek pascum nem szükséges, mert azokat legelni nem látta 
soha senki...".11 Az 1790 -es évektől osztásra kerülő szőlőföldekből azonban részesülhettek. 

1770-ben már 8 iparágban a lakosság 0,6 %-át kitevő kézműves dolgozott Nyíregyhá-
zán.12 Az 1793-as, kézműveseket számba vevő összeírás szerint pedig a városban élő iparosok 
száma és megoszlása a következő:13 asztalos 4, ács 1, csizmadia 115, festő 4, kalapos 8, kerék-
gyártó 5, kovács 18, kötélverő 6, kőműves 5, lakatos 2, mészáros 3, molnár 9, szabó 22, szíjártó 
3, szűcs 33, üveges 1, varga 15 fő. 

A 18. század második felében egy tucatnyi nemes család is betelepült Nyíregyházára. 
„Mindannyian elhozták nemes levelüket, jóllehet eleinte titkolták nemességüket, mert mikor egy 
bizonyos Batiz .... a nemesi előjog következtében a közös teherviselést megtagadta, hitelt érdem-
lő tudósítás alapján, a földesúr engedelmével nemcsak kizárták, hanem még a határból is 
kihordották. A többi nemes egészen II. József koráig és nemességük igazolása után is, minden 
terhet hordozott a nemtelenekkel..."14 A település mezővárosi korszakában sem számuk, sem 
gazdasági erejük nem tette lehetővé számukra az erős, jó anyagi körülményekkel rendelkező, 
szerződéses jobbágyközösségen belül nemesi előjogaik érvényesítését. Pártfogókat törekvéseik-
hez nem találtak Szabolcs megye nemesi közgyűlésénél, és a város földesurainál sem. 

Az újratelepülő Nyíregyháza a telepítési pátensben ígérteket realizáló,. 1750-es években 
kelt szerződésekkel a szabolcsi településektől nagyobb gazdasági lehetőségeket és belső auto-
nómiát is kapott.15 

Nyíregyháza földesurai nem kívántak közvetlenül beleavatkozni a contractusos job-
bágy-communitas életébe, így a mindennapok szervezése a lakosság által évente újraválasztott, a 
falvakétól népesebb elöljáróság feladata volt. „Ami pedig az igazgatás felépítését illeti, kezdettől 
fogva úgy határozták meg, hogy elébb megválasztják a bírót, azután a törvénybírót, utánuk a tíz 
esküdtet, egy lovas hadnagyot, két, hasonlóképpen lovas tizedest, négy albírót, magyarul kisbí-
rót. És mivel a communitas a kegyelmes földesurasággal kötött egyezség szerint mindenféle 
királyi haszonvételt a kezéhez kapott, ezért más tisztségviselőket is állítottak, mint a ser- mé-
szárszék- bor- és malombírákat. Most pedig, amint szokás szerint minden falunak van jegyzője, 
azonképpen ez a communitas is jegyzőként alkalmazta elsőnek nemes Reguly Sándort. 

Az elöljáróságnak hármas feladatkört kellett ellátnia. Elsőként a közigazgatással kap-
csolatos teendőket. Az ennek elvégzéséhez szükséges apparátus szervezéséhez nem csak sokuk 

9. Népszámlálás. 1784-1787. 196. p. 
10. SZSZBML. V. A. 101/e. 37/37 1808:3. 
11. LUKÁCS O.. 1886.214. p. 
12. PÁSZTORÉ., 1943. 13. p. 
13. SZSZBML. V.A. 102/g. 46/126 1793:2. 
14. BALOGH I., 1982. 120. p. 
15. Az 1754-es szerződés biztosította a robotmentességet azáltal, hogy kimondta: a földesurak nem tartanak itt majorságot, illetve átengedte a 

nyíregyháziaknak a kuriális földeket is. Az 1757-ben kelt szerződés pedig évi 2000 rénes forintért árcndába adta a közősségnek az összes 
földesúri haszonvételt. 

16. BALOGH I., 1982. 102.p. 
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korábbi lakóhelye (a békési települések), hanem a közeli hajdúvárosok is például szolgáltak. 
Segítséget jelentett továbbá számukra Reguly Sándor is, aki Szarvason volt leánytanító, s igen 
jól ismerte a hazai igazgatási gyakorlatot. 

A másik feladatkör a földesuraktól átengedett jogok alapján a 3 forintig való bíráskodás 
volt. A jelentősebb vagyonjogi viták és perek azonban az úriszék hatáskörébe tartoztak. 

A harmadik, a legnagyobb energiákat lekötő feladatot a közösség gazdálkodásának 
szervezése jelentette. Valójában a 18. század második felében itt teljesedett ki leginkább az au-
tonómia, hiszen a földesurak se a gazdálkodás folyamataiba, se az azt szervező tisztségviselők 
megválasztásába nem szóltak bele, sőt a munka első fokú ellenőrzése is a közösség belügye volt. 
Az úriszéken hozott határozataikkal csupán árendába adott haszonvételeik jövedelmezőségét 
igyekeztek biztosítani. 

A betelepedés utáni években mindhárom feladatkört a főbíró és a tör\>énybíró sze-
mélyesen látta el. A bírákat a földesúr jelölése alapján a község lakossága évente választotta. 
1753-1761 között minden évben más és más viselte e tisztségeket. Kivételt jelentett Krtyik 
Márton, akit 1756-os törvénybíróságát követően 1760-ban újra megválasztottak. 

Nyíregyháza fö- és törvénybírái 1753 és 1761 között 

Név 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 
Markó György X 
Nagy Gergely 0 
Zajatz János X 
Tomasovszky András 0 
Mekiss János X 
Kósa György 0 
Bónvi János X 
Krtvik Márton 0 O 
Adám György X 
Kovács László 0 
Liskán András X 
Trsztyánszky Márton 0 
Bencs András X 
Fábri János 0 
Laczó András X 
Filló György X 
Csernik János O 

(Megjegyzés: X = főbíró, O = törvénybíró) 

Az 1750-es, 60-as évek bírái többnyire a telepítésben szerepet vállalók közül kerültek 
ki. A szarvasi lakosság átköltözését kezdeményezők között volt pl. Markó György, aki 1753-ban 
volt főbíró, Zajacz János, akit 1754-ben választottak főbíróvá, illetve Laczó András, aki e tiszt-
séget 1760-ban viselte. Rajtuk kívül még négy bírót választottak a Békésből érkezettek közül.17 

17. Hárman Szarvasról jöttek, egy pedig Berényböl. Ld. BML. Békés megye közgyűlési iratai sz.n. 1752. Összeírás No. 79. 
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A bírák munkája mindennapos, állandó elfoglaltságot jelentett, így a tisztség viselésére 
csak azok vállalkozhattak, akiknek anyagi, családi körülményei lehetővé tették a szálláson foly-
tatott, illetve a házi gazdaság „magára hagyását", és a városban maradhattak a közösség ügyeit 
intézni. A kezdeti időkben többen is voltak olyanok, akik éppen „környülállásaikra" hivatkozva 
voltak kénytelenek visszautasítani a jelölést, a megválasztást. Munkájukért a bíróságot vállalók 
az országosan általános kedvezményeken túl a város tisztségviselőinek, illetve az átutazó földe-
suraknak, urasági tiszteknek ellátására felállított városi konyhán étkezést, az 1760-as évek 
elejétől készpénzes fizetést és természetbeni járandóságokat kaptak.18 

A bírói tisztséget viselők közül az 1758-as adóösszeírás szerint Markó Györgynek pl. 6 
ökre, 2 lova, 3 tehene és 20 juha volt. Az 1754-es törvénybíró, Tomasovszky András ugyanekkor 
10 ökröt, 5 lovat, 10 tehenet és 20 juhot mondhatott magáénak. Mindkettőjük a lehető legna-
gyobb, négy kötélaljnyi szállásföldön gazdálkodott.19 

A tehetősebb evangélikus gazdák közé tartozott az újratelepített Nyíregyházán a Szar-
vasról jött Ádám György, aki 1757-ben főbíró lett, és 1758-ban már 8 ökre, 6 lova, 8 tehene és 
40 juha volt. Nagyobb állatvagyonnal birtak a többi, bíróságra választott gazdák is. Bencs And-
rás - akinek bírósága alatt került sor a határ szállásföldekre való osztására - 6 ökröt, 4 lovat és 
3 tehenet bírt. Filló György, az 176l-es főbíró 1758-ban 6 ökröt, 1 tehenet, 3 lovat, 1764-ben 8 
ökröt, 2 tehenet, 5 lovat és 40 juhot mondhatott magáénak. 1775-ben kelt végrendeletében pedig 
10 ökröt, 15 tehenet, 9 borjút, 15 lovat, 18 disznót és 11 malacot hagyott örököseire. 

Az első évtized bírái - az 1759-ben törvénybírónak választott Fábri János csizmadia 
kivételével - állattenyésztéssel, földműveléssel foglalkozó gazdák voltak. Az ekkor még rang-
rejtve élő nemesek közül Trsztyánszky Márton és Kovács László viselte e tisztségeket. 

1762-től a város igazgatástörténetének az a szakasza kezdődött el, amelynek lezáródása 
túlhalad a vizsgált időszakon, és a 19. század elejéig tart. E szakasz egyik legfőbb jellemzője az, 
hogy egyre gyakrabban fordult elő az éves tisztújításokon a korábban fő- vagy törvénybírói tiszt-
séget viselők újraválasztása. (Lásd 1. sz. melléklet.) A választásban most már nem volt megha-
tározó a telepítésben való szerep, de a békésiek dominanciája még érzékelhető.20 

A bíróságra választottak többségének ebben a szakaszban már némi közigazgatási is-
merete is volt, mivel korábban esküdti, illetve számvevői feladatokat láttak el. Filló György pl. 
1761-es főbíróvá választása előtt esküdt, 1773-as törvénybírósága előtt számvevő volt. Liskán 
András 1756-ban esküdt lett, majd 1758 után 1766-ban is főbíróvá választották. Ezt követően 
látta el a számvevői feladatokat. Valló Mihály 1769, 1770, 1778-ban volt főbíró, 1766-ban tör-
vénybíró 1774-76-ban, illetve 1783-ban számvevő. Pápay György is esküdt, valamint számvevő 
volt fő- és törvénybíróvá választása előtt. 

A bíróságra továbbra is leginkább a tekintélyes, a gazdasági lehetőségeket mind jobban 
kihasználó, anyagiakban gyarapodó gazdákat választották. Ezen időszak bíráinak átlagos, vagy 
annál nagyobb állatállománya mellett kettő-négy kötélalj nagyságú szállásföldje, a bérelt pusz-
tákon több köbölnyi vetése, gazdasági eszköze (ekék, boronák, szekerek stb.), az 1790 után 
osztott szőlőkből kisebb-nagyobb területe, sőt a város lakosai, a közösség kasszája számára köl-
csönbe adott készpénze is volt. 

Frankó István, aki 1791-ben volt törvénybíró, majd 1795-96-ban főbíró, a városi lakos-
jogot biztosító házon kívül négy kötélalj szállásfölddel, másfél nyilas, borházas szőlővel, 12 
ökörrel, 17 tehénnel, ugyanennyi lóval, 70 juhval, 1 nyilas bérelt földdel, 400 rénes forint kész-

18. A főbírók fizetése 40 rénes forint volt az 1760-as években. Deputátumként pedig bort, fát, őrlést, őszi, tavaszi vetés alá való főidet kaptak. 
19. SZSZBML. V. A. 102/f. 49/129 1758:4. 
20. 1762-93 között a fő- és törvénybíróságra választott 39 föböl 7 Szarvasról idetelepedett gazda, vagy annak fia volt. 
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pénzzel és a Szomolnokra eladott gabonája és árpája fejében járó 260 váltó forinttal rendelkezett 
1805-ben, végrendelkezésekor.21 

Garay György, az 1776-os főbíró, successorainak osztálylevele szerint házat, négy kö-
télaljnyi szállásföldet, egy nyilas szőlőt, félszáztól több állatot bírt. Ezen kívül fia számára há-
rom kötélaljnyi szállást vett, sőt állatokkal, gazdasági eszközökkel is segítette.22 

Pápay György 1802-ben kelt testamentuma szerint az 1784-es fő-, illetve 1797-es tör-
vénybíró vagyona egy városi ház, négy kötélaljnyi szállásföld, másfél nyilas szőlő, 10 ökör, 13 
tehén, 9 ló, 96 juh, 2 vasas szekér, egy fakó ökörszekér, 2 eke, vasborona, különböző szerszá-
mok, eladó 80 köböl árpa, 20 köböl gabona és 25 köböl őszi vetés, valamint a biharkeresztesi 
zsidónak kölcsön adott 50 váltó forint, a város különböző lakosainak hitelezett 140 váltó forint, 
illetve nagykárolyi atyafiainak adott 17 köböl zab volt.23 

A mezővárossá váló település társadalmi összetételének lassú változása a város történe-
tének ebben a szakaszában már kezdte éreztetni hatását, minthogy a gazdákon kívül a kézműve-
sek, foként a legnagyobb számban itt élő csizmadiák képviselői, illetve néhány nemes (a Ko-
vácsok, a Trsztyánszkyak, Jeszenszky Ádám) is bírájává vált a szerződéses jobbágy-commu-
nitasnak. 

Kézműves bírák Nyíregyházán 1761-1793 között 

Név Iparág Tisztség Ev 
Kazár János csizmadia törvénvbíró 1776 
Kovács András csizmadia főbíró 1763 
Kovács Gvörgv csizmadia törvénvbíró 1779 
Kovács Gvörgy csizmadia főbíró 1785 
Szekeres Pál kovács főbíró 1763 

Ennek az időszaknak jellemzője még, hogy az 1780-as évektől a betelepedettek máso-
dik generációja is kezdett bekapcsolódni a közösség életének a szervezésébe. Elsősorban az 
elöljárók népesedő családtagjai kerültek be a különböző, a város életét meghatározó tisztségek-
be. Ezzel egyidőben megindult az igazgatás hierarchiájának alsó lépcsőfokairól való felfelé in-
dulás gyakorlata. Közülük kiemelést érdemel a Trsztyánszky család, ahonnan különböző tisztsé-
gek ellátása után hárman is eljutottak a bíróságig: Márton, aki 1775-ben volt főbíró, Máté, az 
1781- és az 1785-ös év törvénybírája, illetve Mihály, akit majd 1818-ban választottak meg tör-
vénybírónak. 

A betelepülés utáni néhány évtizedben bíróságot viselők részben anyagi jólétük, részben 
pedig a közösség elöljáróiként annak életét meghatározó szerepük révén egyre befolyásosabbak 
lettek. Dominanciájukat mutatja, hogy a mezővárosi korszakban családjuk egyre több tagja kerül 
be a különböző tisztségekbe, a jól jövedelmező forrásokba (kocsma), bérletekbe (föld). Az 
egyenesági leszármazottakat általában az igazgatási tisztségekre jelölték és választották meg, 
míg a vejek, másod-, harmadági rokonok a haszonvételek kezelésében vehettek részt (kocsmá-
rosok, pusztagazdák stb. voltak). 

21. SZSZBML. V. A. 102/k. 90/170 125. p. 
22. Uo. 379. p. 
23. Uo. 47. p. 

- 88-



Különböző tisztségeket viselő, befolyásos családok Nyíregyházán 1753 és 1837 között 

A család neve Különböző tisztséget 
viselő családtagok száma 

A tisztségviselés 
kezdő időpontja 

Bencs 10 1756 
Bogár 9 1784 
Garav 9 1762 
Huray 6 1797 
Kovács 18 1755 
Markó 10 1753 
Súlyán 5 1754 
Szmolár 7 1756 
Trsztyánszky 9 1756 
Zajacz 6 1754 

Előfordult az is, hogy a telepítést követő évek bíráinak gyerekeiből, unokáiból fő-, illet-
ve törvénybírák lettek. (Liskán András és János, a Kovács családból László, András, Pál és 
György, a Trsztyánszky családból Márton, Máté és Mihály.) 

A 18. század végére a város lakossága sokszorosára nőtt, a földesúri szerződések által 
átengedett jogok köre bővült, a gazdálkodás oly sokrétű lett, hogy a fő- és törvénybíró sokasodó 
feladata mellett egyre kevésbé volt képes egy személyben felvállalni a közösség gazdálkodásá-
nak a szervezését. A feladatok megosztására 1792-ben már az úriszék is ösztönözte a bírákat, 
intve őket arra , hogy a pénzügyek kezelését adják át a városnak beszámolási felelősséggel tarto-
zó perceptornak. 1793-ban pedig maga a város is úgy látta a jövedelmekből fakadó bevételeit 
biztosítottnak, ha annak felügyeletét nem egy személy, hanem több tagból álló testület irányítja 
és kezeli. „Ezen 1793. esztendőben, Szent András havának 6. napján ezen Nyíregyháza város 
árendába bírván minden regále beneficiumokat, szükségesnek tanálta, hogy nem csak egy em-
ber, mint a bíró, aki úgyis publicum dolgaival terheltetik azoknak kormányzására vigyázzon, de 
több communitasnak tagjai is tanácskozásban bizonyos esetekben concurráljanak. Ugyan avégre 
megújította a régentén is úgy nevezni szokott electa communitast, azaz választott közönsé-

. i! 24 
get... . 

Ezzel a város életének alakítása egy negyven fős testület kezébe került. A bírák azonban 
továbbra is meghatározó szerepet játszottak, függetlenül attól, hogy tagjai voltak-e a communi-
tasnak vagy nem. 

Az 1793-ban választott közönség tagjai tisztségüket életük végéig viselhették. Új tagok 
csak az elhunytak, betegek és öregek helyére kerülhettek.25 

Ezáltal biztosítottá vált az évente változó tisztségviselők mellett a gazdálkodás folyama-
tos, állandó és testületi szervezése. 

A communitas feladata a város bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos ügyekben való 
határozathozatal volt. Ez a tagoknak csak időnkénti, és nem mindennapos elfoglaltságot jelen-
tett. E megbízatás mellett vállalhattak éves tisztségeket, gazdálkodhattak szállásaikon, folytat-
hatták kézműves iparukat. Munkájukért nem is fizetést, hanem őszi és tavaszi vetés alá való 

24. SZSZBML. V. A. 10243. 1/81. 197. fol. 1793. 
25. Ezt mutatja a közönség 1803-ban történő újraalakítása, mikor az 1793-ban választott communitasból minden tag változatlanul bennmaradt 

a testületben, csak az elhunytak, öregek, betegek helyére kerültek újak. 
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földet kaptak. Azokat, akik a különböző feladattal megbízott küldöttségekben külön feladatot 
láttak el, napidíj, illetve más egyéb juttatás (fuvar, ellátás stb.) illette. 

Az 1793-ban választott communitas tagsága tükrözi a város társadalmát, a közösséget 
irányító erővonalakat. 

A negyven tag közül tizennégyen fő-, illetve törvénybírók is voltak a communitasba 
való beválasztásuk előtt, vagy közvetlenül azt követően.26 

Általában a többi tag is viselt megválasztása előtt kisebb-nagyobb jelentőségű tisztséget. 
Bogár Pál, Franczell János, Manczell János esküdt és borbíró, Gutyán Pál ugyanez, illetve még 
malombíró, Hankovszky János esküdt, sáfár, bor- és malombíró, Jakus Márton, Skolnik János, 
Subsilváni János esküdt és malombíró, Molnár Tamás esküdt, borbíró, városgazda, pusztabíró, 
Motoska Mihály esküdt és sáfár, Gintsai Ádám, Szuchács János esküdt és székgazda, István 
Márton kisbíró, hadnagy és sáfár, Varga András és Venerszky András kisbíró, tizedes, esküdt, 
Bukoviczky Mátyás, Horog János, Lukacskó György, Palicz János, Riskó Mihály, Sipos István, 
Szmolár János, Tomasovszky György esküdt, Reguly Sándor nótárius volt. 

Vallásukat tekintve 33 evangélikus, 4 református, 2 római katolikus és 1 görög katoli-
kus volt közöttük. Az 1790-es összeírást alapul véve a város lakosságához viszonyított megosz-
lásuk a következő: 

Az 1793-ban választott nyíregyházi electa communitas tagjainak a város összlakosságához vi-
szonyított vallási megoszlása 

Vallás Lakosság 1790-ben Communitas tagjai 
evangélikus 80.7 % 82.5 % 
református 4.1 % 10.0 % 
római katolikus 7.6 % 5.0 % 
görög katolikus 7.6 % 2.5 % 

A vallási megoszlás is mutatja, hogy a communitasban már megjelentek a lakosság-
számot tekintve még nem jelentős, főként református és római katolikus kézművesek és nemesek 
képviselői is. Ugyanakkor a görög katolikus hiten lévő, leginkább az újranépesítést követően is 
itt maradt régi lakosok a közösség irányításában háttérbe szorultak a telepítettekkel, sőt a később 
beköltözőkkel szemben is. 

Nyíregyházán az 1793-as összeírás szerint 254 kézműves élt. Közülük beválasztották a 
communitasba Motoska Mihály vargát, akinek egy vándorló legénye volt, és csak a mesterségét 
folytatta, nem szántott-vetett, sőt kereskedést sem űzött. Bogár Pál szűcs is hasonló körülmé-
nyekkel rendelkezett. Gráff András és Bosnják Jakab pedig a saját maguk által épített, majd a 
szabad évek után a városnak átadott, és bérbe visszavett malmokban egy inassal molnárkodtak. 
Bukoviczky Mátyás és Mányik Péter csizmadiák 1793-ban nem űzték mesterségüket.27 

Két nemes is volt a communitasban: Reguly Sándor, aki nótáriussága után is gyakran 
volt segítségére az elöljáróságnak, illetve a népes, befolyásos Kovács családból Kovács Pál.28 

A közönség tagjainak többsége, hasonlóan a bírákhoz, jómódú gazda volt. Szállásföld-
jük nagysága gazdasági képességüket, anyagi tehetősségüket is mutatja. Az 1793-ban, a szál-

26. Bogár Tamás, Cseh János és Márton, Frankó István, Garay György, Geriiczky Mihály, Gráff András, Gyurcsán Mátyás, Kacska Miklós, 
Kovács Pál, Markó Ádám, Pápay György, PiSkó Gyöigy, Pleskó József 

27. SZSZBML. V. A. 102/g. 46/126 1793:2. 
28. Az 1789-es nemesi összeírás szerint Nyíregyházán összesen 19 nemes személy élt, közöttük négy Kovács. 
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lásfölddel nem rendelkezhető kézműveseken kívüli 34 fő földnagyság szerinti megoszlása a 
következő. 

1 1/2 kötélali föld 1 főnek 
2 kötélalj föld 4 főnek 
3 kötélalj föld 9 főnek 
3 1/2 kötélalj föld 1 főnek 
4 kötélalj föld 19 főnek 

Mindannyian tekintélyes állatvagyonnal: 2-9 ökörrel, 3-11 tehénnel, 25-155 juhval is 
rendelkeztek. 

Az összeírásokban lévő, lent említett számadatok a vagyoni képességet azonban itt is 
csak körvonalazzák. Egyrészt az összeírások keletkezésének ismert körülményei miatt, másrészt 
azért, mert csak a szállásföld nagyságára és az állatok számára vonatkozóan adnak információ-
kat. Harmadrészt pedig csak az összeírás keletkezésének évének állapotát mutatják. 

A betelepítés utáni első félévszázad adóösszeírásait az egymást követő években, folya-
matosan vizsgálva megállapítható, hogy a lakosság és benne az egyes gazdák állatainak összlét-
száma egyre növekvő kereteket tartva változott. 

Állatvagyon Nyíregyházán 1758-1833 között 

Allatok száma 
Ev Adózó gazdák ökör tehén ló juh 

1758 527 fő 923 db 819 db 995 db 983 db 
1789 1175 fő 1657 db 2956 db 2107 db 3432 db 

A nagygazdák kezén lévő szállásföld is - öröklés, illetve vásárlás révén - lassú növeke-
dést mutat. A század elején kezdett szokássá válni az is, hogy az idősebb, a gazdálkodást már 
kevésbé bíró gazdák átadták földjük, állataik egy részét fiaiknak. 

A tehetősség mértékének megállapításához éppen ezért fontosak a 19. század végétől 
egyre részletesebbé váló végrendeletek és hagyatéki leltárak is, hiszen ezek a föld nagyságán és 
az állatlétszámon kívül a gazdasági eszközökre, a bérelt pusztákon kiosztott vetésekre, a kész-
pénzvagyonra, illetve a már osztályra adott javakra vonatkozóan is tartalmaznak információkat. 

Gerliczky Mihály 1804-ben kelt végrendelete szerint vagyonát városi házán, négy kö-
télalj szállásföldjén, harmadfél nyilas szőlőjén, 16 ökrén, 22 tehenén, 25 borjúján, 21 lován, 7 
csikóján 90 juhán kívül az alábbiak képezték: Alsósimán 2 nyilas^ 20 évre bérelt föld, a fehértói 
határban executió után vásárolt föld, Felsősimán 150 forintos zálogföld, valamint'a városkasz-
szának kölcsönzött 800 rénes forint, illetve a város különböző lakosainak hitelezett 470 rénes 
forint. 

Gyurcsán Mátyás 1801-ben kelt végrendeleté szerint két feleségétől, Markó Ilonától és 
Ambrusz Zsófiától származó gyermekeire házát, két kötéíalj szállását, fél nyilas szőlőjét, 4 
ököijét, 6 tehenét, 10 tinóját, 6 lovát, 70 juhát, 2 vasas szekerét, 4 vasboronáját, két, minden 
szerszámmal ellátott ekéjét hagyta. Ez a gyerekek nagykorúságát követő osztály idején 3252 
rénes forintot ért.29 

29. SZSZBML. V. A. 102/k. 90/170 44. p. 
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A város fent említett elöljárói gyakran vállaltak szerepet a közösség összetartó erejét 
erősítő egyházak munkájában is. így pl. Garay György, Jeszenszky Ádám, Kovács László, Má-
nyik Péter.30 

Az újratelepített Nyíregyháza első évtizedének ezen elöljárói kihasználva a földesúri 
szerződésekben, a lakosságban és a környezetben rejlő lehetőségeket, munkájukat és szervezeti 
felépítésüket mindig az adott körülményekhez igazítva alig félévszázad alatt olyan anyagi viszo-
nyokat teremtettek, amelyek alapul szolgáltak ahhoz, hogy a város Szabolcs megyében elsőként 
és 1848-ig egyetlenként megváltakozzon földesuraitól.31 A betelepülés utáni évtizedek fejlődésé-
nek eredményeként az egyre népesebbé váló város az 1828-as összeírás szerint piacközponttá 
vált, 1837-ben szabad és privilegizált jogállást nyert, majd rendezett tanácsú város lett. A 19. 
század utolsó harmadában, a betelepítést követő 123. évben pedig átvette Nagykállótól a megye-
központ szerepét. 

Rövidítések 

BML Békés Megyei Levéltár 
SZSZBML Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár 

Irodalom 

BALOGH István: Nyíregyháza az újratelepítés után. In: Tanul-
mányok Nyíregyháza újabbkori történetéből. Szerk.: Hársfalvi Pé-
ter és Mann Miklós. Nyíregyházi Kiskönyvtár 11. sz. Nyíregyhá-
za, 1976. 14-17. p. 
BALOGH István: Az újratelepített Nyíregyháza első félévszázada 
(A nyíregyházi bírák évkönyvei) (1753-1803). In: Szabolcs-Szat-
már megyei helytörténetírás III-IV. Szerk.: Dr. Gyarmathy Zsig-
miand. Nyíregyháza, 1982. 93-131. p. 
BÁCSKAI Vera: Városok és városi társadalom Magyarországon 
1828-ban. Bp., 1984. - A mezővárosok történetének módszertani 
kérdései Nyíregyháza története alapján. Szabolcs-Szatmár-Beregi 
Szemle 1993/4.450-454. p. 
ÉBLE Gábor: Az ecsedi uradalom és Nyíregyháza. Bp., 1898. 
FÜGEDI Erik: Szlovák települések az Alföldön a XVIII. század-
ban. In: Tanulmányok Nyíregyháza újabbkori történetéből. Szerk: 
Hársfalvi Péter és Mann Miklós. Nyíregyházi Kiskönyvtár 11. sz. 
Nyíregyháza, 1976. 7-13. p. 
LUKACS Ödön: Nyíregyháza szabad kiváltságolt város története. 
Nyíregyháza, 1886. 

30. A három utóbbi az inspector ecclesiae tisztséget is betöltötte rövidebb-hosszabb ideig. 
31. 1803-ban a Dessewőyekkel, 1824-ben a Károlyiakkal kötött örökváltság-szerződést. 

BALOGH I., 1976. 

BALOGH I., 1982. 

BÁCSKAI V., 1993. 

ÉBLE G„ 1898. 
FÜGEDI E„ 1976. 

LUKÁCS Ö., 1886. 
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NEMETH Zoltán: Testamentumok, osztályos egyezségek Nyír-
egyházán 1759-1792. Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár Közle-
ményei. Szerk.: Dr. Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, 1987. 
Az első magyarországi népszámlálás (1784-1787). Szerk.: Danyi 
Dezső-Dávid Zoltán. Bp., 1960. 
PÁSZTOR Erzsébet Emília: Nyíregyháza kézműipara. Debrecen, 
1943. Közlemények a Debreceni Tisza István Tudományegyetem 
Földrajzi Intézetéből. 

1. sz. melléklet 

Nyíregyháza fő- és törvénybírái (1762-1793) 

Név Törvénybíró Főbíró 
Nagy Gergely (1753) 1762 
Bónyi János 1762 
Szekeres Pál 1763 
Kovács András 1763 (+) 
Tomasovszky András 1764 
Vásárhelszkv György 1764 
Zomborszky János 1765 
Liskán András 1765 (1758) 1766 
Valló Mihály 1766 1769, 1770, 1778 
Simcsik Mátyás 1775 1767, 1768 
Drga Mihály 1767 
Pazar György 1768 
Macsás Mátyás 1769 
Strbik Mátyás 1770 
Terkell János 1771 
Asztalos Tamás 1771 
Koska János 1772 
Kelement Márton 1772 
Liskán János 1780 1773, 1777 
Filló György 1773 (1761) 
Pál Márton 1774 
Kovács László (1757) 1774 
Trsztyánszky Márton (1758) 1775 
Garay György 1776 " 
Kazár János 1776 
Szmolár György 1777 
Kovács Pál 1778 1783 
Barzó János 1783 1779 
Kovács György 1779 1785 
Frankó György 1780, 1781 
Trsztyánszky Máté 1781,1785 
Kacska Miklós 1782 
Piflkó György 1782, 1784, 1789, 1790,1793 1786 
Pápay György 1784 

NÉMETH Z„ 1987. 

Népszámlálás... 1784-1787. 

PÁSZTORÉ., 1943. 
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Név Törvénybíró Főbíró 
Jeszenszky Adám 1786 1787, 1788 
Cseh János 1787,1788 
Markó Adám 1789, 1790, 1793 
Gyurcsán Mátyás 1791, 1792 
Frankó István 1791, 1792 

Megjegyzés: ( ) = a korábbi tisztségviselés éve 

2. sz. melléklet 

Nyíregyháza mezőváros 1793-ban választott electa communitasa 

Bogár Pál 
Bogár Tamás 
Bosnják Jakab 
Bukoviczki Mátyás 
Cseh János 
Cseh Márton 
Franczell János 
Frankó István 
Garay György 
Gerliczky Mihály 
Gintsai Ádám 
Gráff András 
Gutyán Pál 

Gyurisán Mátyás 
Hankovszky János 
Horog János 
István Márton 
Jakus Márton 
Kacska Miklós 
Kovács Pál 
Lukatsko György 
Manczell János 
Markó Ádám 
Molnár Tamás 
Motoska Mihály 
Palicz János 

Pápay György 
Piffkó György 
Pleskó Jóysef 
Rák Jakab 
Reguly Sándor 
Riskó Mihály 
Sipos István 
Skolnikjános 
Subsilvani János 
Szmoljár János 
Szuchács János 
Tomasovszky György 
Varga András 
Venerszki András 
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VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM : SUPPLEMENTUM: 
SZERKESZTŐ: Á. VARGA LÁSZLÓ, HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

Hudi József 

PÁPA SZABADALMAS MEZŐVÁROS POLGÁRSÁGA A 18-19. 
SZÁZADBAN 

A magyar közigazgatástörténet a későfeudális kori mezővárosokat (oppida) olyan köz-
ségként határozza meg, amelyek gazdasági-igazgatási szerepkörüket tekintve kiemelkednek a 
jobbágyközségek sokaságából. Alapjában véve tehát földesúri joghatóság és igazgatás alatt álló 
jobbágyközségek, jogállásukat a földesúrral kötött úrbéri szerződések és a királytól szerzett privi-
légiumok határozzák meg. A királyi kiváltsággal (kiváltságokkal) felmházott mezőváros (oppi-
dum privilegiatum) „rendelkezhetett olyan kiváltságokkal, amelyeket a szabad királyi városok 
élveztek".1 

A mezővárosok jogilag tehát azon a széles skálán helyezhetők el, melynek két szélső 
pontját az örökös jobbágyközségek és a földesúri függés alól felszabadult szabad községek, örök-
váltságos mezővárosok helyezkednek el. A szabadalmas mezővárosok a legfejlettebb szervezetű, 
s legkedvezőbb jogállású mezővárosok között, a skála pozitív pólusa körül sűrűsödtek. 

A mezővárosok két szálon: a földesúri joghatóságon (úriszéken) és a törvényhatóságo-
kon (vármegyéken, kiváltságos kerületeken és területeken) keresztül kapcsolódtak a felsőbb ál-
lamigazgatási, kormányzati szervekhez. Számuk a 18. században 500-600 között mozgott. A 
szűkebb értelemben - Horvátország és Erdély nélkül - vett Magyarországon a 18. század végén 
(1787) a jobbágyközségeknek legfeljebb 7 %-át tették ki.2 Az önkéntes örökváltság lehetőségét a 
községnek csak töredéke aknázta ki - mindössze 51 település váltotta meg magát 1848 előtt 

Pápa város jogállása 

A középkori oklevelekben legkorábban 1214-ben említett, királyi szolgálónépek és 
hospesek lakta település a 14. század második felében emelkedett a jelentősebb dunántúli mező-
városok közé. Volt hetipiaca (1363), bíróból és 12 esküdtből álló önkormányzata (1382). Adóját 
évi egy összegben rótta le a királyi udvarnak, majd az 1380-as években felbukkanó új földesúr-
nak, a Garai családnak. Az oppidum (1398) a 15. század első felében (1439) megszerezte a 
harmincadvám-mentességet, s ezzel a kiváltságos mezővárosok sorába emelkedett, s ott is ma-
radt az 1848. évi jobbágyfelszabadításig. A középkor végén már a Nyugat-Dunántúl öt legfejlet-
tebb városa között tartják számon.4 

1. CSIZMADIA A., 1976. 55. p. 
2. CSIZMADIA A., 1976. 55., 57. p.; THIRRING G., 1938. 19. p. 
3. VARGA J„ 1967. 38. p. 
4. KUBINYI A., 1994. 123. p. 
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A török hódoltság korában Pápa a másodrendű végvári védővonalba került, s ezért nem 
válhatott nyugati típusú garnizonvárossá. Megmaradt vizesárokkal kerített, duzasztott tóval vé-
dett, bástyákkal és várkastéllyal megerősített palánkvárnak, kedvező helyzetű királyi végvárnak, 
melynek falai között békésen megfértek egymás mellett a református hitre áttért földesurak 
(nemesek), polgárok és katonák. A végvári szabadságot élvező település polgárai a török hó-
doltság korában is megőrizték önkormányzati különállásukat (városi tanács), mely a katonai 
igazgatástól és jogszolgáltatástól (seregszék) függetlenül működött.5 A jól kiépített egyházszer-
vezet (presbitérium) a 17. században évtizedeken át eredményesen védte a protestáns lakosságú 
magyar város és zömében magyar várkatonaság vallási autonómiáját.6 

Az erődített város a 16-17. században is megőrizte településszerkezetét, középkori ut-
cahálózatát, s ezzel behatárolta a város terjeszkedési lehetőségeit. A túlnépesedett város lakossá-
gának egy része a palánkon kívüli kertes városrészekben (Alsó- és Felsőmajorokban) telepedett 
le, előmozdítva azok fejdődését.7 

A hasonló fejlődési ívet befutó Egerben csak a 18. században kezdődött meg a külvárosi 
telkek (kertek) állandó lakhellyé válásának folyamata, mely az önkormányzat működését is 
meghatározta.8 

A török kor utáni újjáépítés során gyökeres változásokon ment át a város. A végvár-
jelleg megszűntével (1702) a katonáskodó réteg életmódváltásra kényszerült, s vagy elköltözött, 
vagy békés foglalkozást űzve beolvadt a helyi polgárságba, parasztságba. A 18. század elején kb. 
2400 lelkes városnak sikerült ugyan megőriznie kiváltságos helyzetét, de „hajdúszabadságát" 
végleg elvesztette, s az 1730-as évektől kezdve a korábbinál szorosabb földesúri függésbe került. 

A fejlődés irányát és ütemét a pápai, ugodi és devecseri uradalmat megszerző (1624) és 
megtartó gróf Esterházy család birtok- és várospolitikája határozta meg, amely az uradalmi 
birtokigazgatás kiépítésével párhuzamosan hozzálátott a város zilált birtokviszonyainak és a 
városlakók jogállásának rendezéséhez is.9 

Az uradalom stratégiai céljai között az első helyen a jövedelmező nagybirtoküzem meg-
szen'ezése állt, melyet összekötött a joghatósága alá tartozó népesség rekatolizálásával, a város-
lakó nemesség háttérbe szorításával. A földesúr megengedte a görög és zsidó kereskedők műkö-
dését, de meggátolni igyekezett a protestánsok letelepedését, házvásárlását. Hatalmas összege-
ket fordított az ún. inscriptionalis telkek és házak visszaváltására, hogy befolyását a város mind 
nagyobb és nagyobb részére kiterjeszthesse.10 Törekvései nemcsak jogi, gazdasági, hanem val-
lási konfliktusokat is gerjesztettek és nemegyszer súlyos szociális feszültségekkel jártak. 

Az uradalom és város kapcsolatát gr. Esterházy Ferenc (1683-1754) alatt és gr. Ester-
házy Károly (1725-1799) kormányzása nagy részében az ellenségeskedés jellemezte. Az 1780-as 
évektől kezdve békésebb, kiegyensúlyozottabb időszak következett. Az igazi változást a művelt, 
liberális főúr, gr. Esterházy Károly (1799-1856) hozta, aki kedvezményekkel, hathatós közben-
járással segítette elő a város reformkori fejlődését, polgárosodását. Festett arcképe nem véletle-
nül került a városháza tanácstermének falára. 

A város jogállását alapvetően a gr. Esterházy Ferenccel kötött örökös szerződések hatá-
rozták meg. Esterházy - a belső és külső városrész közti ellentéteket kihasználva - előbb a 

5. PÁLFFY G„ 1994. 82. p. 
6. SZAKÁLY F„ 1994. 141., 150.. 168. p. 
7. SZAKÁLY F„ 1994. 149-150. p ; HARIS A., 1992. 123. p. 
8. NAGY J., 1978.206. p. 
9. A birtokszervezet kiépítéséről FÜLÖP É. 1994. 

10. HARIS A., 1992. 131. p. 
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külsővárosiakkal (1730), majd a Belsővárossal (1732) kötött szerződést, melyet diploma formá-
jában adott ki. 

A külsővárosiak (majorbeliek) számára kedvező feltételeket kínált fel. Megszabadultak 
a terhes robottól, az úrbéri szolgálatokat évi egy összegben (1200 RFt) megválthatták, bérelhet-
ték az urasági kocsmákat, s megtarthatták a használatukban lévő kerteket, szántókat és legelő-
ket. Az egyezség legnagyobb hozadéka az volt, hogy ettől kezdve függetlenné váltak a Belsővá-
rostól, méghozzá úgy, hogy a belsővárosiakkal egyenlő elbírálás alá estek. Ugyanúgy részesültek 
a harmincadvám-mentességben, mint ők, s a belsővárosi piacon sem kellett helypénzt fizetniük; 
szabadon árulhatták portékáikat. 

A Belsőváros viszont jogkorlátozásként élte meg a változásokat. Az 1732-ben rákény-
szerített örökös szerződés ugyanis számára a korábbi kedvezmények elvesztésével járt. Megszűnt 
a tanács külsővárosiak feletti bíráskodási joga, s bár megmaradt elsőfokú joghatósága, de jog-
körét megnyirbálták (pl. házlevelek, útlevelek földesúri láttamozásával). A polgárok - miként 
korábban is - éves census (1600 RFt) lefizetésével váltották meg a földesúri szolgáltatásokat. 

A kataszteri felméréssel és földrendezéssel együtt járó szerződések új helyzetet teremtet-
tek a város önkormányzati életében. Aa egységes városigazgatás megteremtése helyett a megosz-
tottság, a középkori településrészek partikuláris különállása erősödött. 

A külső városrészekben fennmaradt az utcabírósági szen'ezet, amelyből a század végé-
re kialakult a Felső- és Alsóváros önkormányzata, melyen az 1794-ben megkötött újabb örökö-
södési szerződések sem változtattak. A két paraszti külsővárosi község csak 1842-ben egyesült a 
Belsővárossal. Egységes városigazgatásról - a helytörténeti monográfia szerzőjétől eltérően11 -
ezt követően sem beszélhetünk, mert a város területén változatlanul tovább működött két külön 
önkormányzat. Az egyik a nemesi község, melyet a 18-19. század fordulóján hoztak létre a kis-
birtokos és iparos nemesek. Ennek sorsa 1848-ban, a jogegyenlőség bevezetésével, a feudális 
viszonyok eltörlésével pecsételődött meg.12 A másik az 1748-ban megszervezett zsidó község, 
amely a zsidóságra kivetett külön adó (türelmi adó) megszüntetése (1846) után hitközségként 
működött tovább.13 

Az eltérő jogi és társadalmi helyzetű, különböző etnikumu, kultúráju csoportok önkor-
mányzati megszerveződése nem pápai sajátosság, hanem általános jelenség, mellyel alig foglal-
kozott a szakirodalom.14 

Pápai sajátosság viszont, hogy a 18. században beköltöző német és szláv (szerb, horvát, 
szlovák) telepesek sem területileg, sem önkormányzatilag nem különültek el a többségi magyar-
ságtól. A földesúr telepítéspolitikája következtében a zsidóság sem egységes tömbben, hanem 
elszórtan telepedett le a városban, bár javarészük a zsinagóga körzetében, a Belsővárosban kon-
centrálódott. A nemesek - az alföldi mezővárosok többségétől eltérően - nem épültek be a városi 
önkormányzatba. Hasonló elkülönülést figyelhetünk meg esetükben más dunántúli mezőváros-
ban, így Keszthelyen, Veszprémben, Szekszárdon, Tolnán is.15 

11. SCHOOR E„ 1905. 341-343. p. 
12. HUDI !., 1994.b. 327. p.; HUDI !., 1994.d. 69. p. 
13. HUDI J„ 1994.C. 39-40. p. 
14. A székelyek patriarchális világának bemutatásával lmreh István, az alföldi mezővárosi nemességgel, önkormányzati viszonyaival Rácz 

István foglalkozott behatóan. A dunántúli mezővárosi nemességet, a török után érkező német és szláv telepesek önszerveződését átfogóan 
senki sem vizsgálta, s hiányzik a korszak mezővárosainak tipológiája is. Vő. IMREH I., 1987.; RÁCZ I., 1988. 

15. BONTZ J., 1896. 49-50. p.; GLÓSZ J„ 1992. 317. p.; HUDI J„ 1993. 62-63. p.; LICHTNECKERT A, 1984. 314-315. p.; SZILÁGYI 
M., 1989. 115. p.; VÉGHELY D„ 1886. 19. p. 
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Városi társadalom 

A város az Esterházyak földesurasága alatt a 18. század derekára új arculatot nyert: 
református magyar városból több nemzetiségű, túlnyomórészt katolikusok lakta város lett. A 
különböző társadalmi folyamatok térben és időben is eltértek egymástól. A Belsőváros 
rekatolizálása valószínűleg már 1660-ra megtörtént16 - a külsővárosi településrészek rekatolizá-
lása azonban az 1720-as évektől, a németek és szlávok betelepítésének kezdetétől vett nagyobb 
lendületet.17 

A város vallási térképén új színfoltként jelent meg a 18. század közepén községbe szer-
veződő zsidóság, amely a reformkorra gyökeresen megváltoztatta a város gazdasági-társadalmi 
szerkezetét anélkül, hogy a politikai hatalomból a legcsekélyebb mértékben részesült volna. 

A görög kereskedők szerepét az 1770-es évektől - földesúri támogatással - a zsidók 
vették át. Közülük, s a legvagyonosabb német polgárokból kerültek ki a reformkor első tőkés 
vállakozói (Mayer, Neumann, Schlesinger család). 

A város demográfiai viszonyait a természetes szaporodás mellett a változó intenzitású 
betelepítés, letelepedés és az elvándorlás együttesen alakították. Pápa lakossága 1720-ban 2400 
körül mozoghatott. 1785-ben lélekszáma már megközelítette a kilencezret (8639), 1847-ben 
pedig már meghaladta a tizenkétezret (12.331), mellyel a kor felfogása szerint is a közepes 
nagyságrendű magyar városok közé tartozott. 

A reformkor végére a katolikusok (61 %) mellett az izraeliták voltak legtöbben (24 %). 
A protestánsok az össznépességnek csak 15 %-át tették ki - társadalmi súlyukkal egyáltalán 
nem állt arányban az a szerep, melyet a Dunántúl református vallási és kulturális életében betöl-
töttek.18 

1. sz. táblázat 

Pápa város lakosságának felekezeti megoszlása 
(1782-1847) 

Sorszám Felekezet Ev 
1782 % 1847 % 

1. Római katolikus 6.623 77,91 7.500 60,82 
2. Református 999 11,75 1.343 10,89 
3. Evangélikus 427 5,02 541 4,39 
4. Izraelita 45219 5,32 2.947 23,90 

Mindösszesen 8.501 100,00 12.331 100,00 

Az eddigiekből kitűnik, hogy a Pápáról, mint tősgyökeres magyar városról a köztudat-
ban ma is élő kép nem állja meg a helyét, mivel egy előrehaladott asszimilációs folyamat ered-
ményét vetíti vissza a múltra. 

Egyetlen időpontban van lehetőség a lakosság nyelvi összetételének vizsgálatára is. 

16. SZAKÁLY F„ 1994. 168. p. 
17. PONGRÁCZ C„ 1733. 199.p. 
18. ILA B.-KOVACSICS J„ 1964. 315-320. p.;HUDI J„ 1994.a. 293-294. p. 
19. 1786. évi adat 
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2. sz. táblázat 

Pápa város lakosságának nyelvi megoszlása a reformkor végén (1847)20 

Összlakosság Lakosság nyelvi hovatartozása 
Magyar Héber Német Egyéb 

12.332 9.165 2.947 213 ?2, 

100,00 74,32 23,90 1,73 0,05 

A vármegyei hivatalos statisztika nem tükrözi pontosan a város nemzetiségi összetétel-
ét. A különböző eredetű szláv népesség ekkorra már teljesen felszívódott, az etnikai tudatát 
megőrző német polgárság pedig kétnyelvű lett. Az összeírásba valószínűleg csak azok a szlová-
kok, szerbek és németek kerültek a nemzetiségi rovatba, akik nem tudtak magyarul. 

Ha a német polgársághoz hozzászámítjuk a német nyelvű zsidóságot, akkor a nemzeti-
ségiek aránya az össznépesség 26 %-át teszi ki - ténylegesen elérhette a lakosság egyharmadát. 

A város lakossága rendi szempontból nemesekre és nem nemesekre oszlott. A kiváltsá-
gos osztály főrendi tagjait az uradalom központjától rendszerint távol élő Esterházyak tették ki, 
akik a közel 10.000 hold területű város nagy részét is bírták. A köznemesek többsége iparral és 
gazdálkodással foglalkozó armalista nemes volt, de éltek a városban jómódú köznemesek is, 
akik uradalmi vagy vármegyei hivatalt viseltek, vagy más értelmiségi pályán (orvos, ügyvéd) 
helyezkedtek el. 1714-ben a nemeseknek még 42 %-a volt kézműves, 1846-ban márcsak 26 %-a. 
Aki tehette, taníttatta, s értelmiségi pályára küldte gyermekét.22 

Az adózó városi népesség legelőkelőbb rétegét a polgárság tette ki, mely testületileg 
szerveződött. A kézműveseket a 17. században 16-17, a 18-19. században 20-22 céh, a kereske-
dőket kereskedőtársulatok (Companiák) fogták össze. A kényszertársulások nemcsak a terme-
lést, áruforgalmazást, hanem a mesterek, kereskedők és alkalmazottaik mindennapi életét is 
meghatározták. A Belsővárosban koncentrálódó kézművesek és kereskedők csak katolikusokat 
vettek fel társulataikba. Protestáns befogadása ritkaságszámba ment. A távolsági közvetítőkeres-
kedelmet uraló zsidóság jogi értelemben nem tartozott a polgárságba, így külön társulatok 
fenntartására kényszerült. 

3. sz. táblázat 

A város lakosságának jogi helyzet szerinti megoszlása (1696-1829)23 

Sorszám Ev Lakosság Társadalmi csoportok 
Polgár % Nemes Lakó Egyéb 

1. 1696 1.90024 193 10,16 - - 188 
2. 1720 2.40026 278 11,58 16727 36 -

20. Rosos István Veszprém vármegyei alispán nyomtatott közigazgatási jelentése az 1847. évről. Veszprém, 1848. 
21.6 szlovák, 1 szerb 
22. HUDI J., 1994.d. 48. p. 
23. ILA B.-KOVACSICS J„ 1964. 319. p. adatai alapján. 
24. becsült adat 
25. presidiarius 
26. becsült adat 
27. 1719. évi adat 
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Sorszám Ev Lakosság Társadalmi csoportok 
Polgár % Nemes Lakó Egyéb 

3. 1785 8.839 545 6,16 637 - — 

4. 1828 13.23228 992 7,49 - 1.274 -

Az eltérő szempontú összeírások adataiból annyi megállapítható, hogy a városi polgár-
ság aránya a városi társadalomban lényegesen megváltozott a polgárjoggal nem bíró lakosság 
javára. A polgárok 17. század végén a családfők 51 %-át alkották. Ezzel szemben 1829-ben a 
3762 adózónak alig több mint 26 %-át tették ki. Ezek után nem csodálkozhatunk azon, hogy a 
fokozatosan kisebbségbe szoruló polgárság olyan önkormányzati reformot hajtott végre, mely 
szervezetileg és a hatalomgyakorlás technikáját tekintve is elősegítette hagyományos politikai 
uralmának fenntartását. 

A polgárság kötelékébe nem tartozó adózó réteg - melyet a források többnyire „lakók" 
címszó alatt említenek - rendkívül heterogén volt. E csoportba tartoztak mindazok az iparosok, 
akik letelepedési engedélyt kaptak, de nem tartoztak a céhes mesterek közé; a zömében közvetí-
tő, kisebb részt házalókereskedelemmel foglalkozó zsidók, továbbá a saját kézi munkájából élő 
sokszínű plebejus réteg. A kocsist, napszámost, cselédet, szolgát és mesterlegényt csupán egyet-
len dolog kötötte össze: letelepedési engedélyt kapott a földesúrtól, s ennek fejében vállalta a 
közterhek viselését. 

Városi polgárjog, városi polgárság 

A testületileg nemesi jogokkal felruházott, s országrendiséggel bíró szabad királyi vá-
rosokban polgárnak az a lakos számított, akit a tanács a választott község egyetértésével felvett a 
polgárok közé, lefizette az előirt taxát, s letette a polgáresküt.29 A jog tehát csak bizonyos formai 
követelményeket írt elő, az eljárás módját, tartalmi jegyeinek meghatározását az illető közösség-
re bízta.30 A városok éltek is e lehetőséggel, s a 18. században olyan szigorításokat (háztulajdon, 
ingatlanvagyon, több évi helybenlakás) alkalmaztak, melyekkel megnehezítették a nem kívánt 
elemek (pl. konkurrencia, nemesek) megtelepedését.31 

A feudális jog a kiváltságos mezővárosokat olyan szabados községként definiálta, 
melynek szabados lakói (libertini) átmeneti kategóriát képeznek a jobbágy és városi polgár kö-
zött: „a szolgai vagy jobbágyi alattvalóságtól menttek, anélkül hogy nemesek vagy városi polg-
árok legyenek".32 

A privilegizált mezővárosokban a városi joghatóság - a szabad királyi városokhoz ha-
sonlóan - kiteijedt a nemesekre, az általuk bírt ingatlanokra is. (Csak személyükben és ingó 
javaikra nézve voltak függetlenek a városi tanácstól.) 

Teljes jogú mezővárosi polgárnak az számított, aki megszerezte a polgárjogot. Ez az 
idegen számára Pápán is két lépcsőben történhetett: először letelepedési, lakhatási engedélyt 

28. 1829. évi adat 
29. SZLEMENICS P„ 1823.136. p. 
30. CSIZMADIA A., 1941. 88. p. 
31. Szombathelyen pl. csak céhbe állt, s római katolikus mestereket vettek fel a polgárságba, akiktől 1830-tól kezdve a magyarnyelv ismeretét 

is megkövetelték. HORVÁTH T„ 1993. 77. p. 
32. SZLEMENICS P., 1823. 143. p. 
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(incolatus) kellett kérnie a földesúrtól, majd, ha megfelelt a „képesítési követelményeknek", 
folyamodhatott a városi tanácshoz polgárjogért. 

A földesúri joghatóság rendszeresen kikérte a város írásbeli javaslatát, így a tanács 
kontrollja - ha áttételesen is - már az első szakaszban érvényesült. (Korábban, a 17. században, 
a város adta ki a lakhatási engedélyt.) 

A polgárjog megszerzését a szokásjog szabályozta, melyeket a 18. század második felé-
ben statútumokban is rögzítettek. A feltételek az alábbiak voltak: 
1. A felvételt személyesen kellett kérni a magisztrátustól. 
2. A kérelem előterjesztésekor 1795 után a fegyveres polgárság formaruhájában kellett megje-

lenni, 
3. Bizonyítani kellett, hogy a folyamodó felvételt nyert valamelyik céhbe, továbbá azt, hogy 

városi lakos. Polgári származású („polgárfi"), illetőleg érvényes incolatusa van. 
4. Erkölcsileg feddhetetlen, istenfélő, jámbor ember. 
5. Képes az előírt felvéteti díj (polgári taxa) lefizetésére. A helybéli születésű, ha polgár fia 

volt, általában elterjedt szokás szerint, a díj felét kellett fizesse. Ez az összeg a 18. század kö-
zepén 3 forint volt, s évtizedekig nem változott. A század végén azonban nemcsak a polgár-
ság pénztárába kellett a 3 forintot befizetni, hanem még fizetni kellett a tűzi pénztárba 3, ti-
zedes váltság címén pedig - a közpénztárba - további 2 forintot.33 A 19. században a taxa to-
vább emelkedett, de a polgár-jelöltek szociális helyzetéhez igazodott. 

6. A polgárfelvételi eljárás az ünnepélyes polgáreskü letételével fejeződött be. Erre évente egy 
alkalommal, az egyik ún. kántorgyűlésen került sor. 

7. Az új polgár nyomtatott purgerlevelet kapott, mellyel hivatalosan igazolni tudta, hogy megil-
leti a vámmentesség. A céhlevél (mesterlevél) mellett e bizonyítvány lett legféltettebb kincse. 

Ettől a pillanattól kezdve megillette a passzív és aktív városi választójog, a harmincad-
vám-mentesség, a szabad kocsmáitatás, só- és dohányárulás joga, s igazi „úrnak" érezhette ma-
gát, mert mentesült a testi büntetés alól. Cserébe vállalta a közterheket, s a polgárság fegyveres 
szolgálatát.34 

A fentebb ismertetett eljárás feltételei megszigorodtak a 17. századi gyakorlathoz ké-
pest. A legnagyobb nehézséget kétségkívül a céhtagság jelentette, amely jelentős tőkeberuházást 
jelentett. Hasonlóképpen komoly beruházásnak számított az uniformis és a fegyver (puska) be-
szerzése, amely sok mesterlegény számára elérhetetlennek bizonyult.35 

Sajnos, a város 17-18. századi jegyzőkönyvei és iratai elpusztultak, de az 1794 utáni 
tanácsi jegyzőkönyvek hiányos sorozata, valamint az uradalmi levéltárban a városi bírák 
1753/54-1759/60. évi számadásaira készült úriszéki „észrevételek" segítségével rövid jellemzést 
adhatunk a pápai polgárság származási-etnikai viszonyairól,36 

A hiánylistán szerepel a polgárkönyv (Protocollum civium), melyet Győr szabad királyi 
város mintájára és feltehetően Bizvásy Pál városi jegyző kezdeményezésére 1780-ban kezdtek 
vezetni. Az elveszett nyilvántartás 1848-ig tartalmazta a polgárjogot nyert személyek adatait.37 

Néhány kiváltságos mezőváros (Nagykanizsa, Eger) polgárkönyve azonban fennmaradt, bizonyí-
tékául annak, hogy Pápa esetében sem elszigetelt kezdeményezésről volt szó.38 

33. HUDI I., 1993. 133-134. p. 
34. HUDI l , 1993. 135-136. p. 
35. MITHAY S„ 1986. 44. p. 
36. MOL. P 1216. A pápai Esterházy uradalom lajstromozott iratai. Capsa 53. nro. 22. A városi bírák 1753/54-1759/60. évi számadásaira tett 

úriszéki észrevételek. Pápa, 1766. VML. V. 2. a. Pápa város (Belsőváros) tanácsülési jegyzőkönyvei 1794-1847. 
37. MOLNÁR I., 1942. 19. p. 
38. DEGRÉ A., 1972. 104. p.; Fondjegyzék., 1962. 7. p. 
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Az elveszett polgárkönyv a tanácsülési jegyzőkönyvek letelepedésre, polgárfelvételre és 
polgáreskü letételére vonatkozó feljegyzéseinek felhasználásával legalább részben rekonstruálha-
tó, s így a polgárság 19. századi mozgásáról, rétegződéséről is képet alkothatunk. 

A 18. század közepéről származó polgárnévsorok hat év bírói számadásaiból származ-
nak, s összesen 109 személy adatait tartalmazzák. Egy-egy évben átlagosan 18 személy nyert 
felvételt. A felvett polgárok száma azonban ingadozott: 1753/54-ben és 1759/60-ban 27-27 sze-
mély tett esküt, egyébként 13-15. Az 1790-es években szintén magas volt a felvettek száma (50-
60), de a 19. században évente átlag 10-20 között mozgott a polgárságba felvettek száma. 

A fizetett 3, illetve 6 ft ismeretében megállapítható a helyi születésűek és az idegenek 
aránya. 

4. sz. táblázat 

A pápai polgárok származási megoszlása (1753-1760) 

Sorszám Ev Származási hely Összesen 
Pápa Egyéb 

1. 1753/54 4 23 27 
2. 1754/55 4 10 14 
j . 1755/56 - -

4. 1756/57 7 6 13 
5. 1757/58 7 8 15 
6. 1758/59 4 9 13 
7. 1759/60 14 13 27 
Mindösszesen 40 69 109 

Az eredmény meglepő: az újonnan felvett polgároknak csak 37 %-a pápai, a többi be-
vándorolt iparos, akinek időnként a foglalkozását is feltüntetik. A pápai kastélyépítés, az ura-
dalmi építkezések kedvező munkalehetőségeket kínálnak az érkezőknek. A felvételt nyertek a 
taxát a tanács színe előtt teszik le. A polgári közigazgatási év ekkor még Szent György napjától 
Szent György napjáig tart. 

A polgárok nemzetiségi hovatartozását - jobb híján - nevük alapján határoztuk meg. 

5. sz. táblázat 

A pápai polgárok nemzetiségi hovatartozása (1753-1760) 

Nemzetiség 
Sor 

szám 
Ev Magyar Nemet Szláv Olasz Nincs 

adat 
Összesen 

1. 1753/54 9 2 5 1 10 27 
2. 1754/55 10 3 - 1 - 14 
3. 1755/56 - - - — — — 

4. 1756/57 8 2 3 — - 13 
5. 1757/58 9 2 4 15 
6. 1758/59 6 7 - 13 
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Nemzetiség 
Sor 

szám 
Ev Magyar Német Szláv Olasz Nincs 

adat 
Összesen 

7. 1759/60 14 8 4 1 27 
Összesen 56 24 16 2 11 109 

A tanács stratégiai célja nyilvánvalóan az volt, hogy a polgárságban a magyar többséget 
és vezetést biztosítsa. Erre utal, hogy az újonnan felvett polgárok 57 %-a magyar, 24 %-a német, 
18 %-a szerb, horvát és szlovák, de akad köztük 2 olasz is. 

Az 1794-1847 közötti időszakból közel kétszázötven polgár adatait ismerjük; közülük 
177 személynek az eredeti lakóhelyét is sikerült tisztázni. 

6. sz. táblázat 

A pápai polgárok származási megoszlása (1794-1847) 

Időszak Származási hely 
Pápa % Egyéb % Összesen % 

1753-1760 40 36.70 69 63,30 109 100,00 
1794-1847 90 50,85 87 49,15 177 100,00 

A pápai származásúak arányának jelentős növekedése egy új tendenciát jelez: a városi 
társadalom zártabbá vált a 19. században. A beszármazottak lakóhelyének ismeretében az is 
megállapítható, milyen irányban. 

7. sz. táblázat 

A Pápán letelepedett polgárok eredeti lakóhelye (1794-1847) 

Sorszám Törvényhatóság Polgár % 
1. Veszprém vm. 101 57,06 
2. Vas vm. 13 7,35 
3. Sopron vm 12 6,78 
4. Győr vm. 11 6,21 
5. Zala vm. 6 3,39 
6. Moson vm. 3 1,69 
7. Tolna vm. 3 1,69 
8. Egyéb (12) vm. 15 8,48 
9. Külföldi törvényh. 13 7,35 

Összesen 177 100,00 

A város polgárságának kapcsolatai földrajzilag szűkültek be a 19. században. A polgár-
ság többsége (57 %-a) Pápáról, s a város közvetlen régiójából kapott utánpótlást, mely régió a 
nyugat-magyarországi, kisalföldi gazdasági övezethez tartozott. E nagytájhoz kötődött a pápai 
polgárok 80 %-a. A többi vármegyéből, törvényhatóságból csak szórványos volt a megtelepedés. 
A „külföldiek" többsége is a Habsburg tartományokból, vagy a Magyarországhoz tartozó Horvá-
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tországból érkezett. Ténylegesen külföldinek mindössze egyetlen személy számított: 
Hochgesvender János vvürzburgi (Bayern) kovácsmester (1821). Messziről jött embernek számí-
tott még két speciális szakmát űző olasz: Anselm József piemonti cínöntő (1821), továbbá 
Orlando János udinei sajtkészítő (1822). 

A pápai polgárság legintenzívebb kapcsolatot Győrrel tartott, akárcsak a 16-17. szá-
zadban, de rendszeres kapcsolata volt Kőszeg és Sopron szabad-királyi városokkal, Szombathely, 
Rohonc, Németújvár mezővárosokkal. E tradicionális kapcsolatok csak a 19. század második 
felében, a közlekedési infrastruktúra átalakulásával bomlottak fel.39 

A társadalomtörténet tehát megerősíti a gazdaságtörténet álláspontját, miszerint Pápa 
másodrendű kereskedelmi központként a környék gabonafeleslegének továbbítója volt, megosz-
tott piackörzetére Sopron, Veszprém és Győr is hatást gyakorolt.'10 Társadalmi kapcsolataival is 
a Nyugat-Dunántúlhoz kötődött. 

A tanácsi jegyzőkönyvek segítségével a polgárok foglalkozását is meg tudtuk állapítani. 

8. sz. táblázat 

A pápai polgárok foglalkozási megoszlása (1794-1847) 

Sorszám Foglalkozási csoport Polgár % 
1. Kézművesek 183 87.14 
2. Kereskedők 25 11,91 
3. Uradalmi alkalmazott és haszonbérlő 2 0.95 

Nagy biztonsággal állíthatjuk, hogy Pápán 1842-ig, a városegyesítésig a polgárságba 
elsősorban kézműveseket, kereskedőket vettek fel, a paraszti lakosságot kirekesztették a politikai 
hatalomból. Mivel a polgárjogot a külvárosiaknak is a Belsőváros tanácsa ítélte oda, e gyakor-
latban a polgárváros (Belsőváros) és paraszti külsővárosok hagyományos szembenállása öltött 
testet. Más mezővárosokban (Nyíregyháza, Nagykanizsa, Szekszárd) a gazdaréteg is polgárjogot 
szerezhetett. A külsővárosok beolvasztásával 1842-ben Pápán is megváltozott a helyzet, s az új 
önkormányzat felállításakor már bizonyos fokig a gazdaréteg kívánságait is figyelembe vették. 

A statisztikák fényében válik igazán érthetővé, miért szorgalmazta a városi hatalmi elit 
a közigazgatási reformot 1794-ben, melynek végeredménye egy évvel később a 24 tagú külső 
tanács megszüntetése, s egy 40 tagú electa communitas (választott község) felállítása lett. A pol-
gárság egészének kikapcsolása a hatalomgyakorlásból, s helyébe a polgárságot képviselő, de 
döntési jogkörrel alig-alig rendelkező választott község megszervezése hosszú távon biztosította 
a hagyományos hatalmi elit: a magyar és német kereskedő és iparos polgárság jelenlétét a város 
vezető testületében. 

39. BENDA GY„ 1993. 
40. BÁCSKAI V., 1988. 30-59. p. 
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VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM : SUPPLEMENTUM: 
SZERKESZTŐ: Á. VARGA LÁSZLÓ, HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

Glósz József 

TOLNA - EGY MEZŐVÁROS POLGÁROSODÁSÁNAK ESÉLYEI A 
19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN 

A 19. század első felében fellendülő mezőgazdasági árutermelés és a vele párhuzamo-
san kibontakozó nagyszabású terménykereskedelem valamint a helyi és regionális piacok integ-
rálódásának legfőbb haszonélvezője Pest városa lett, amely a folyamatok középpontjába kerülve 
- s minden riválisát messze megelőzve - a század közepére vitathatatlanul az ország és vele a 
birodalom keleti felének gazdasági központjává vált. E folyamatnak természetszerűleg vesztesei 
is voltak, olyan nagy múltra visszatekintő városok, amelyeknek nem sikerült megtalálni helyü-
ket a kereskedelmi - gazdasági kapcsolatok új rendjében. Az integrálódó piacból számos kisebb 
súlyú, többnyire mezővárosi státuszú település is profitált, amennyiben sikerült a termelés-
felvásárlás-szállítás-értékesítés-folyamatának valamely elemében nélkülözhetetlen szerepkört 
betöltenie a nagyközpontok szolgálatában. Mind ez helyben is szerény, korlátozott mértékű nö-
vekedési energiákat szabadított fel, és elindított egy olyan polgárosodási folyamatot, amelynek 
valós dimenzióiról történetírásunk reprezentatív források hiányában nem rendelkezik megbízha-
tó ismeretekkel. 

A Duna menti régió kisebb-nagyobb településeinek gazdasági tevékenységét vizsgálva 
megkockáztatható, hogy nem csupán a szakosodó mezőgazdasági árutermelésbe kapcsolódott be 
fokozódó mértékben földbirtokos és jobbágy, hanem a képződő árumennyiség kanalizálásában, 
továbbításában és esetenként értékesítésében is nélkülözhetetlen társa volt a távoli nagykereske-
dőnek, sőt ügynöki szolgálatától elválaszthatatlanul sokszínű helyi, önálló vállalkozói tevékeny-
séget is folytatott, melybe a szorosan vett kereskedelmen túl a föld- és regálébérlet, a hajózás, a 
fuvarozás, a pénzkölcsönzés is beletartozott. 

E polgárosodó réteg anyagi felemelkedésével egyrészt a nem nemesi értelmiség után-
pótlásának bázisát képezte, másrészt formálisan jobbágyi státusza ellenére fokozatosan emanci-
pálódott, s ha nem is egyenragúnak, de úrnak ismerte el a nemesi vármegye és TÁRSADALOM 
A kor rendi-jogi kategóriái mögött egy sokszínű, differenciált társadalom rejtőzött, melyben egy 
számottevő réteg számára 1848 jogi aktusa már nem a tényleges felszabadulást, hanem egy de 
facto létező helyzet törvényesítését jelentette csupán, a nemesség reformkori polgárosodására 
koncentráló történeti irodalom által némileg alábecsült bázist biztosítva a polgári átalakulás 
számára.1 

E megállapítás igazságát statisztikai eszközökkel feldolgozhátó források nem támaszt-
hatják alá, csupán az ország eltérő adottságú régióiban végzett eseti kutatások igazolhatják vagy 
cáfolhatják országos érvényét. 

A példánkban szereplő Tolna mezővárost helyzete, fekvése már a közép- és törökkor-
ban is jelentős forgalmi szerepkörre predesztinálta. A Rákóczi-szabadságharcot követő újrakez-
dés során a Dunapartján, a futóhomokos, pusztás Mezőföld déli részén fekvő település számára 

1. GLÓSZ J., 1992. 251. p. 
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természeti adottságai2 két fejlődési alternatívát kínáltak: az extenzív állattenyésztésen alapuló 
alföldi mezővárosi modellt, illetve a kapcsolódást a város történelmi hagyományaihoz, a K-Ny-i 
és É-D-i kereskedelmi irányok metszéspontjában elterülő település helyzeti energiáinak kihasz-
nálását, amely egy dunántúli típusú fejlődést indukált. A dilemma valóságosságát Dunaföldvár 
példája igazolhatja, ahol a tanyás, legeltető állattartás hívei az 1820-30-as években vívták utó-
véd-harcukat az intenzívebb gazdálkodásban érdekelt többséggel szemben.3 

A közelebbi vizsgálat azt mutatja, hogy Tolnán nem volt reális esélye az alföldi típusú 
fejlődésnek. Az eleve szűkebb határ peremén elterülő földesúri puszták áthághatatlan falat 
emeltek az extenzív gazdálkodáshoz nélkülözhetetlen területi teijeszkedés elé. így az uradalom 
és jobbágyai között kényszerűen más, a folyamatokat az intenzívebb gazdálkodás felé terelő 
együttműködés alakult ki. A város lakossága, miután évtizedes perekben sem sikerült tágítania 
az úrbéres földek átlagosan 0,18 teleknyi területét,4 és megvédeni irtásföldjeit, az uradalmi 
puszták kisbérletében keresett kiutat. Az uradalom készséges volt: az úrbéres földek korlátozásá-
val egyszersmind saját élőmunka alapját is csökkentette. Közös és feloldhatatlannak tűnő di-
lemmája volt ez a kor valamennyi nagybirtokának. 

A mezőváros népességének munkaerő kinálata és az uradalom földbősége a földbérle-
ten találkozott - 1810-ben 762 hold5 - ám a jobbágyságra nézve az úrbéres földeknél jóval ked-
vezőtlenebb feltételek mellett. A termény felének leadásán túl a gyakran sürgetett pénzbeli ro-
botváltság helyett további, az önérzetes városi polgárok számára egyre terhesebb, megalázóbb 
ingyenmunkát kellett vállalniuk. 

Mivel az uradalom és a mezővárosi lakosság szimbiózisa nem az érdekek egyensúlyán 
alalpult, nem nélkülözhette a helyi és állami erőszak ultima ratióját sem. Következésképp a terü-
leti és jogi összefonódás felszámolásának igénye a század első felében állandóan erősödött, s a 
küzdelemben a város pozícióit éppen az uradalom eddigi sikerei erősítették. A növekvő számú 
földnélküli, a mezőgazdaságból fokozatosan kiszoruló népesség a dinamikusan fejlődő kereske-
delmi- áruforgalmi szférában talált megélhetést, azaz egzisztenciális függetlenedett az urada-
lomtól. A földbirtokos gróf Festetics család fokozatosan hátrálni kényszerült. 1829-ben elkülöní-
tették a földesúri és a városi legelőket,6 1839-től lehetővé vált a robot pénzbeli megváltása,7 

1842-ben 69 polgár örökváltsági szerződést kötött földesurával.8 

A tulajdon- és birtokviszonyoknak a természeti feltételeknél is erősebb determináló 
hatását igazolja a mezőgazdaság fejlődésének eltérő útja az allodiális és úrbéres teriileteken. Bár 
a termelés fizikai feltételei mind a parasztok, mind az uradalom számára azonosak voltak, s nem 
volt különbség az alkalmazott technikában sem, a megművelésre váró földteriilet és a rendelke-
zésre álló munkaerő aránya végletes eltéréseket mutatott. Ennek következtében a nyomásos gaz-
dálkodáson alapuló gabonatermelés alkotta ugyan mindkét üzemmód bázisát, ám a háromnyo-
másos gazdálkodást fokozatosan meghaladó fejlődés a paraszti és az allodiális birtokon eltérő 
irányba vezetett. A fold szűkössége és a munkaerő bősége a paraszti gazdaságokban a munkai-
gényesebb növényi kultúrák (dohány, szőlő, kapásnövények) felé terelte a figyelmet, míg az ura-
dalom majorságaiban a földbőség, a munkaerő és a tőke hiánya külteijesebb irányt adott a ter-

2. LEHMANNA, 1992. 10-11. p. 
3. TML. Dunaföldvári Közalapítványi Uradalom iratai. Úriszék 63/1832. 
4. TML. Ö 555. 
5. TML. TKTIHJK 1694. 
6. TML. KGY 823/1835. 
7. TML.TKTI 1839. 
8. VARGA J„ 1967. 37. p.; TML. KGY 999/1842., 497/1843.; TML. PP 3088. 
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melésnek, amelyet a századelő gabona - és az azt követő gyapjúkonjunktúra szerencsésen tá-
masztott alá.9 

A határhasználat közössége, a nyomáskényszer, a hagyományokhoz való ragaszkodás 
nem tette ugyan lehetővé a háromnyomásos gazdálkodással való teljes szakítást, de az ugar 
kényszerű felhasználása dohány és burgonya termelésére következményeiben fenekestől felfor-
gatta a mezőgazdaság évszázados rendjét.10 Az ugar művelésbe fogása sokkal többet jelentett, 
mint pusztán a szántóterület egyharmad résszel történő megnövelését. Hatszáz holddal csökkent 
a legelő terület nagysága, pótlására tehát takarmányról kellett gondoskodni. Másrészt a folyama-
tos művelésbe fogott földet a talajerő pótlására gyakrabban kellett trágyázni. E kettős feladatot 
oldotta meg a szántóföldi takarmánytermelés és az istállózó állattartás. Mivel az ugarba dohányt 
ültettek, a tavasziba került az állatok takarmánya, a hagyományos gabonatermelés az őszi nyo-
másba szorult vissza, azaz tisztán agrotechnikai szempontból elérhető közelségbe került a kor 
fejlett uradalmaiban alkalmazott vetésforgó.11 

Jóllehet a 19. század közepén a 410 család által űzött dohánytermelés 32 ezer pengő ft, 
családonként átlag 70-80 ft jövedelmet hozott, a tolnai jobbágyok által birtokolt átlagosan 3-5 
hold szántó még intenzív művelés mellett sem fedezhette egy család élelmiszer-, az igavonó 
állatok takarmányszükségletét valamint a földesúri, állami, megyei és egyházi adót.12 E nehéz 
feladatnak csak úgy felelhettek meg, ha mezőgazdaságon kívüli egyéb jövedelemmel is rendel-
keztek a kézműipar, a hajózás, fuvarozás és kereskedés területén. A két vagy akár több lábon 
álló háztartások körében a hangsúlyok természetesen eltérőek voltak, s a túlnyomóan agrárbázi-
sú családi gazdaságtól a döntően merkantil jellegűig terjedt. Ebből következően minden foglal-
kozás- illetve jövedelem-szerkezeti csoportosítás, amely egyértelmű kategóriákba kívánja osztani 
Tolna vagy akár más többé-kevésbé urbanizált mezőváros lakosságát, nem csupán az adekvát 
források hiányában vállalkozik lehetetlen feladatra, hanem erőszakot követel a sokszínű valósá-
gon is. 

A fentiek értelmében leszögezhető ugyan, hogy Tolna a maga 228 céhes mesterével 
(1828), illetve 518 kézművesével (1851) a megye legiparosodottabb településeihez tartozott, 
ahol a 19. század közepén a lakosságának lélekszámához képest kétszer annyi iparos élt, mint 
például Dunaföldváron vagy Szekszárdon,13 ám e jelentékeny tömeg kétharmad részben telkes 
jobbágyként egyharmad részben házas vagy házatlan zsellérként szerepelt az úrbéri tabellákon. 
A zavart tovább fokozza, hogy várakozásainkkal ellentétben nem a földnélküli zsellér az, aki 
egész évben szakmájában dolgozott, aki műhelyében legényt, inast tartott, hanem a telkes job-
bágy-kézműves, aki maga helyett robotolni, földjét művelni segédjét vagy napszámosát küldte, 
míg a zsellér kénytelen volt maga dolga után járni.14 Számára földje nem biztosította éves élel-
miszer-szükségletét, ezért a termés betakarításának időszakában átvedlett mezőgazdasági 
idénymunkássá, napszámossá, aki egy közeli uradalomban vagy éppen a Bácskában kereste meg 
egész évi kenyerét. 

Az elvi esélyegyenlőséget az is megkérdőjelezte, hogy forgótőke hiányában nem tudta a 
munkájához nélkülözhetetlen nyersanyagokat beszerezni, vevőjének a kész terméket meghite-
lezni. így azután formális függetlensége dacára az őt finanszírozó kereskedő vagy mestertárs 

9. GLÓSZJ., 1992. 264. p. 
10. CSERNA A.-KACZIÁN J„ 1986. 230. p. 
11. GLÓSZJ., 1992. 265.p. 
12. WELLMANNI. 1979. 147. p.;TML. KGY 62/1843. 
13. EPERJESSY G. 1967. 67-73. p.; GYIMESI S, 1975. 159. p.; MOL. FCSL. P 234. 1744 ; TML. PP 1287.; TML. Ö 555. 
14. TML. Ö 555. 
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szakmányban fizetett alkalmazottjává vált.15 A folyamatot a 18. században megalakult, a s a 19. 
század első felében még egyre terebélyesedő céhek sem tudták megakadályozni. A szakmai 
öszetételből (többek között aranyműves, könyvkötő)16 kikövetkeztethetően igényes, differenciált 
piacot nem csupán a vármegyei hatóságok, a helybeli földbirtokosok által tolerált kontárokkal, 
hanem a térség rivális céheivel szemben is igyekeztek megvédeni. E konfliktusok jóvoltából 
megrajzolhatók a tolnai kézműipar piacának hozzávetőleges határai is, amely a Duna két olda-
lán Dunaföldvártól Mohácsig húzódtak.17 

Egyes iparágak - bár formailag céhes keretben működtek - messze túlhaladtak a céhes 
egyenlőségeszmény határain. A 3-3 tolnai kőműves- és ácsmester 24, illetve 27 segédjével, 
nagyszabású megrendeléseivel inkább vállalkozó, segédei inkább bérmunkások voltak, akiknek 
kevés közük volt a céhek patriarchalis idilljéhez.18 A céhes szakmák elitjéhez tartozott továbbá a 
mészáros mesterség is, amelynek gyakorlásához - árenda fizetése, a levágandó marhacsordák 
beszerzése, legelők bérlése - több ezer forint tőkére volt szükség. így azután számos mészárosle-
gény, aki súlycsonkítás és egyéb praktikák révén nem tudta összegyűjteni az önállósuláshoz 
szükséges kezdő tőkét, vagy örökre segéd maradt, vagy valamely tőkeerős vállalkozó 
strohmannja lett.19 

Az uradalmi regáléjogokra épülő élelmiszer és nyersanyag-feldolgozó ipar jobbára a 
céhszervezeten kívül működött, így formális akadálya sem volt a jogokat gyakorló földbirtokos, 
illetve bérlője szabadtevékenységének. A sör-, pálinka- és ecetfőzés, a tégla- és mészégetés gya-
korlatilag csak a helyi piacra termelt - fontos bevételi forrás lévén, minden uradalom teljes au-
tarkiára törekedett - így a termelés volumenét a helyi piac és az átmenő forgalom nagysága ha-
tározta meg, s ez Tolnán nem volt csekély. A Festetics grófok jövedelmeik fokozására más helyi 
adottságokat is igyekeztek kihasználni. A dohányfeldolgozót, a selyemfonodát, a hamuzsírfőzést 
azonban nem óvta a konkurenciától a regáléjog, így rövid idő múltán mindegyik szükségképpen 
elbukott a szabadverseny mezején. Hasonló sorsra jutott a sörfőzde is, amikor az 1860-as évek-
ben a tolnai kocsmákban is megjelent a pesti sör.20 Több vállalkozás már a tervezés stádiumában 
megrekedt, így például csak ígéretes kezdeményezés maradi a répacukorgyár terve, amelyről 
Fényes Elek is megemlékezett valamint a keményítőgyár ötlete, amelyre két tolnai vállalkozó 
kért engedélyt 1855-ben.21 

Tehát a fejlett mezőgazdasági háttér, a tolnai kikötőbe áramló sok ezer tonnányi nyers-
anyag és feldolgozatlan élelmiszer, a kedvező szállítási lehetőségek számos kortársban vetették 
fel feldolgozóipar telepítésének gondolatát. Tudjuk, a próbálkozások Tolnán és a többi Duna 
menti városban is rendre kudarcot vallottak. Az okok kutatása a 19. századi gazdaságtörténet 
egyik legérdekesebb kérdése, s aligha tévedünk, ha megkockáztatjuk: az esély és annak elsza-
lasztása egyaránt összefüggött a Dunával, amely e korban a magyar gazdaság ütőerének szerepét 
töltötte be. 

A Tolna megyébe belépő folyó kb. 20 kilométerenként a kor viszonyaihoz mérten jelen-
tős, 5-10 ezres lélekszámú mezővárosokat éltetett (Dunaföldvár, Paks, Tolna, Bátaszék majd a 
megye határán túl Mohács). A folyótól valamivel távolabb, az idetartó utak csomópontjában 

15. MOL. FCSL P 234. 1744. 
16. TML. TKTI Bírói számadások 1S44/1845. 
17. GLÓSZL, ¡992. 274. p. 
18. TML. KGY 4: 87/1827.; MF. 4515/1851. 
19. TML. KGY 4: 2/1832, 1 15/1845. 
20. MOL. FCSL P234. 1694.; TML. KGY 10: 37/1816., 823/1835.; TML. AI 134/1864. 
21. FÉNYES E.. 1851 307. p.; TML. TKTI 1855. 
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további jelentős központok léte kapcsolódott közvetve a Dunához (Hőgyész, Bonyhád, Szek-
szárd). E települések felvirágzásukat a folyó sokrétű hasznosításának köszönhették. 

A halászat Tolnán, a 19. század közepén kb. 100 család számára nyújtott - többnyire 
szűkös - megélhetést. Ugyanakkor a halászati jogot bérlő - a halászokat a viztől és piactól elvá-
gó - kompániába tömörülő halkereskedők üzleti kapcsolatai a 18-19. század fordulóján egészen 
Budáig, sőt Győrig értek, s a virágzó üzletmenetnek köszönhetően például a Mosbacher és Gráf 
családok a város legvagyonosabbjai közé emelkedtek. A 19. század elején azonban a helyi vál-
lalkozókat az egész Duna-szakaszokat bérlő győri és budai kereskedők szorították ki.22 Ráadásul 
a 19. század elején a Duna kezdődő szabályozása gyökeresen átalakította a tájat, és rontotta a 
halászat feltételeit is. Eddig a töltésekkel nem védett mederből áradáskor a víz az ún. fokokba 
áramlott, megakadályozva ezzel a vízszint túlzott megemelkedését, a kultúrtáj elárasztását, s 
egyúttal a fokok kedvező körülményeket teremtettek a halak szaporodásához is. A mezőgazda-
ság és a hajózás érdekei által kikényszerített gátépítések, átvágások, a várakozással ellentétben 
csak növelték az árvízveszélyt, hiszen a szűk mederbe szorított folyó vízállása minden korábbi 
rekordot megdöntött, és az élővíztől elvágott fokok bűzlő mocsarakká változtak, ahonnan zsili-
pek hiányában nem lehetett a pangó vizet visszaterelni a folyóba. Hosszú idő telt még el, míg a 
hajdani ártér művelésre alkalmas területté vált, ám a halászatra nézve káros következmények 
azonnal jelentkeztek.23 Fokok nélkül a halászat elvesztette vonzerejét a tőkeerős vállalkozók 
számára, s az 1820-30-as évektől a céhbe tömörült helyi halászok bérelték a halászati jogot az 
uradalomtól, melynek hozama a helyi lakosság szükségletét, jövedelme pedig a halászok szerény 
megélhetését biztosította. 

Ezzel ellentétes pályát futott be - összefüggésben a mezőgazdaság fellendülésével - a 
Dunára telepített malomipar. A 19. század elején 10 malom őrölt Tolnánál a folyón, számuk 
1847-ben is csupán 14 volt, azonban 1869-re - a gőzmalmok terjedése ellenére - harmincra 
emelkedett. Mivel egy-egy hajómalom jelentős értéket képviselt - ára valamivel meghaladta egy 
egész jobbágytelek értékét - a malomtulajdonos és a molnár személye csak ritkán esett egybe, 
sőt egy-egy malmot általában 4 fő birtokolt. Közöttük sokféle rendű-rangú embert találunk, ne-
meseket, jómódú helyi polgárokat. A befektetés vonzerejét a visszonylag magas jövedelem biz-
tosította. Egy 1200 pengő ft értékű malom évi jövedelme mintegy 300 pengő ft-ra tehető, így a 
helyi malomipar méltán tekinthető a város szerény mértékű tőkés fejlődése egyik akkumulációs 
bázisának.24 

A vízrendezési munkálatok során a mérnökök többféle érdek ütközőpontjába kerültek. 
Egyszerre kellett az ármentesítés, a hajózás, a malomipar, a halászat érdekeire tekintettel 
lenniök. Az ellentmondó célok között prioritást az egymással többnyire összhangban lévő ár-
mentesitési és hajózási szempontok kaptak. Míg a halászok, a molnárok és az ügyben érdekelt 
földbirtokosok lokálisnak tekintett érdekeit a vármegye vállalta fel, a hajózás nem csupán a glo-
bális érdekeket szem előtt tartó helytartótanács nézőpontja felől volt fontosabb, a mezőváros 
életében is összehasonlíthatatlanul lényegesebb szerepet játszott. Ez tette Tolnát jelentőssé a 
vármegye, sőt a budai kormányszékek számára is. Jellemző módon az árvédelem költségeit a 
városnak, az uradalomnak és a vármegyének kellett viselnie, a hajózás elősegítésére azonban a 
helytartótanács is hajlandó volt pénzt áldozni.25 

22. FÉNYES E„ 1851. 207. p.; SZILÁGYI M„ 1978. 82. p„ 89-91. p.; SZILÁGYI M„ 1984. 337-338. p.; MOLDOVÁNYI J., 1824. 51. p.; 
MOL.FCSLP234. 1164., 1694.; TML. KG Y 1796. február24., 10:37/1816.;TML.PP 1827. 

23. ANDRÁSFALVY B., 1976. 159-171. p. 
24. EPERJESSY G„ 1967. 83. p.; KÁRPÁTI A., 1987. 366. p.;-FÉNYES E., 1851. 207. p.; MOL. FCSL P 234. 1694.; TML. KGY 1796 jú-

nius 18.. 4: 160/1829.; TML.PP 1287. 
25. GLÓSZJ., 1992. 283. p. 
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Egy éles kanyart leirva Tolnánál nyomult be legmélyebben a folyó a Dunántúlra, tehát 
idevezetett a legrövidebb szárazföldi út folyami kikötőhöz. Hátországát növelte, hogy a Sárköz 
mocsárvilága egészen Mohácsig kikötésre alkalmatlanná tette a folyószakaszt, így Tolna megye 
déli és Baranya megye északi részének a mezőváros volt az egyetlen kikötője. Szekéren áramlott 
ide gabona, bor, dohány, gubacs, tűzifa, kőszén. Egyedül Szekszárd évi 150 ezer mázsa árú, 80 
ezer akó bor forgalmát bonyolította le a Bácskával Tolna kikötőjén keresztül a 19. század köze-
pén.26 A szállítmányok fő iránya azonban észak volt, a dohányt Ausztriába, a tűzifát, zöldséget, 
bort, gyapjút Pestre, a gabonát Komáromig, Győrig szállították. A folyón lefelé fürészáru 
(„talpfa"), terméskő, vasárú és egyéb iparcikk, többnyire gyári termék érkezett. 

A tolnai kikötő forgalmából mohácsi, földvári, pesti, budai, délvidéki hajósokon kívül 
helybeliek is kivették részüket.27 A dunai árúszállítást kb. 5-600 darab maximálisan 5-6 ezer 
mérő űrtartalmú hajó bonyolította le, melynek kb egyheted része volt Tolna megyei hajósok tu-
lajdonában.28 A mezőváros hajóparkjáról pontos adatokkal csak 1828-ból rendelkezünk, amikor 
24 hajó, összesen 58.700 pozsonyi mérő rakodótérrel volt tolnai lakosok, zömmel három hajós 
kompánia birtokában.29 A hajóállomány később folyamatosan növekedett, a 19. század közepi 
hetven megyei hajó döntő hányada tolnai illetőségű volt. 

A helybeli hajósok megfordultak Apatintól,Vukovártól egészen Hainburgig a Duna 
teljes magyarországi szakaszán, de leggyakrabban Tolna és Pest, illetve a Dunakanyar között 
ingáztak. Bár az 1830-as években megjelentek az első gőzhajók a Dunán, a ló vontatta bárkák 
csak a század közepe után kezdtek visszaszorulni.30 A hagyományos módon végzett vontatás sok 
embert és lovat igényelt. Egy átlagos hajó személyzete 7-9 hajóslegényből, kormányosból és 
esetleg a tulajdonost képviselő „schreiberből" állt. 1 Hozzájuk csatlakoztak a kormányos által 
felfogadott hajóvontatók lovaikkal. Egy-egy nagyobb hajó vontatásához 16-20 lóra és fele annyi 
hajtóra volt szükség. A menet lassan, körülményesen haladt, a Pest és Bécs közötti utat 20-25 
nap alatt tették meg, az Apatin-Tolna út hat hétig tartott. Azonban az egységnyi árútömegre jutó 
fuvarköltség még így is alacsonyabb volt, mint a szárazföldi szállítás esetében, így a nagy volu-
menű nem romlandó szállítmánvok esetében még többszöri átrakodás esetében is versenyképes 
volt.32 

A hajótulajdonosok jövedelmére a gyér adatokból nehéz következtetni. Valamelyest 
irányadó lehet az álláspénz, az ún. danguba. A napi három pengő forint (1849) nyilván kevesebb 
volt a hajó rendes jövedelménél, így az egy évi tiszta bevételt bízvást tehetjük ezer pengő forint-
ra. A hajózás nem csupán a néhány tucat hajó- és dereglye tulajdonosnak, a több száz főnyi ha-
jósnak nyújtott megélhetés Tolnán - a helyi tanács szerint a 19. század közepén 500 főre tehető 
a hajóslegénynek nevezett napszámosok száma33 - hanem a hajóvontatóknak is, akiknek azon-
ban kettős kötődése a mezőgazdasághoz és a forgalmi szférához erősebb volt. Ugyancsak községi 
források szerint a helybeli lakosság egyharmad része foglalkozott hajóvontatással, illetve fuvaro-
zással. A valószinűtlennek tűnő adatot megerősíti a város útlevél kiadási gyakorlata is. E bizony-
talan időben is 70 fő váltott ki passzusa mellé járatlevelet átlagosan 5-10 lova számára. Tekintet-

26. TML. AL, 351/1863. 
27. ANDRÁSFALVY B„ 1976. 222-223. p ; HORVÁTH Gy„ 1929. 57. p ; MOL. FCSL P 234 1657., 1175-1176., TML. PTSZ III 3/1864. 
28. GONDAB., 1899. 10-1 L p.; UNGÁR L., én 228. p.; TML. Alispáni jelentés 1847.34. 
29. TML. Ö 555. 
30. MOL. FCSL P 234. 1175-1176., 1657.; TML. KGY 637/1845.; TML. MF XII. A 2621/1856.; TML. CSCSL. 209. pali. 82-85. p. 
31. TML. KGY 4:58/1825.; MOL. FCSL P 234.1381. 
32. TML. PTSZ VIII 11/1857. 
33. TML. MF IX. P 6921/1856. 
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tel arra, hogy két lovanként számolhatunk egy-egy hajtóval, ez egy 2-300 fős, többnyire egész 
évre elszegődött rétegre enged következtetni.34 A hajóvontatás a magas költségek és a nagy kon-
kurencia ellenére is tisztes jövedelmet hozott. Egy Pest és Győr közötti útra lovanként 25 váltó 
forintot fizetett a hajótulajdonos a vontatógazdának.33 Tolna lakossága a Duna elterelése és a 
gőzhajózás előretörése után a 19. század második felében sem vesztette el kapcsolatát a hajózás-
sal, továbbra is a magyar folyami hajózás egyik fontos utánpótlási bázisául szolgált, ám az 
önálló vállalkozások kora véglegesen lejárt.36 

A Dunán Tolnára érkező, illetve onnan továbbított árútömeg szállítása további munka-
alkalmat és bevételi forrást jelentett a város és a környék fuvarosai számára. Egyedül a már 
említett Szekszárd-Tolna közötti forgalom együttes fiivardíja évi 40-50 ezer forintot tett ki. A 
Buda-Eszék állami úton és a várost a megye valamennyi fontos településével összekötő úthálóza-
ton érkező nagy tömegű árút szekerek ezrei fuvarozták a kikötőbe. 1855-ben - ez volt a tetőpont 
és egyben a hanyatlás kezdete - egy év alatt 40 ezer dohánnyal, 36 ezer borral, 20 ezer gaboná-
val, 20ezer kőszénnel, gyapjúval, pálinkával, spiritusszal, zöldségfélékkel megrakott szekér for-
dult meg a városban, vagyis naponta kb. 400 lovaskocsi árasztotta el a város szűk utcáit. A ta-
nács panasza szerint a ki- és berakodásra váró járművek elviselhetetlen torlódást okoztak, és 
tönkretették a város sok költséggel fenntartott útjait.37 Ellentétben a hajóvontatással, amelyet a 
gőzhajó terjedése fokozatosan visszaszorított, a fuvarosok számára 1883-ig, a vasút megjelenésé-
ig érdemleges konkurencia nem mutatkozott, sőt a tolnai kikötő bezárása és áthelyezése a kb. 10 
km-rel távolabb fekvő Domboriba csak tovább növelte a szállítás iránti igényeket. 

Az árúforgalom tömege alapján joggal feltételezhetnénk jelentős számú kereskedőt, 
élénk kereskedelmi tevékenységet Tolnán. Azonban a kereskedelem volumene nem állt arány-
ban a városnak a forgalmi életben betöltött szerepével. Bár ebben az időszakban a bolti értékesí-
tés és a mezőgazdasági termékeket begyűjtő felvásárló kereskedelem még nem vált el élesen 
egymástól, a mezővárosban a helyi boltosok nem éltek az ígéretesebb terményforgalmazás lehe-
tőségével, megelégedtek a helyi lakosság iparcikkekkel és gyarmatárúkkal történő ellátásával. 
Az elszórt kísérletek a fa-, hal- és borkerskedelembe történő bekapcsolódásra nem a város boltos 
kereskedőitől, hanem inkább a mozgékonyabb kézművesektől indultak ki.38 

A bolti kereskedők száma sem volt magas, az 1840-es évekig 5-6 fő körül mozgott. A 
német és szerb nemzetiségű kereskedők egészen az 1840-es évekig eredményesen küzdöttek a 
zsidók betelepülése ellen. A konzervatív gondolkodású uradalom a izraelitáknak a város iránt 
mutatkozó érdeklődését rövidlátó módon csupán a keresztény kereskedők megzsarolására, minél 
magasabb árenda kikényszerítésére használta fel. így a tekintélyes vásárlóerővel rendelkező me-
zőváros privilegizált kereskedői hosszú ideig élvezhették a gazdaság konkurenciától mentes ál-
lóvízét, melyet csak néhány kézműves illegális üzletelése zavart meg.39 

Az 1839-40. évi országgyűlés által alkotott törvény nyomán megnyílt a zsidó kereske-
dők előtt a város kapuja. Létszámuk és vele a boltok, kereskedések száma kezdetben gyorsan 
növekedett. 1851-ben 32 üzlet működött Tolnán, közülük mindössze 10 volt keresztény tulaj-
donban. Az 1850-es években a további növekedés megáll, vagyis a korábbi félévszázad mester-
ségesen fenntartott korlátai után egy évtized alatt elérte a város kereskedelme adottságaiból fa-

34. XML. TKTIPJK 268-269/1848., 102/1849. 
35. TML. TKTI PJK 76/1849.; TML. MFIX. P 6921/1856. 
36. ANTALFFY Gy., 1975. 484. p.; TML. TKTI 1855.; TML. PTSZIII 397/1865. 
37. TML. TKTI PJK 33/1850.; TML. MF XX. A. 2123/1855.; TML. AI 351/1863. 
38. GLÓSZJ., 1992. 290. p. 
39. MOL. FCSL P 234 1204.. 1694. 

- 113-



kadó természetes határait, ami egyben azt is jelentette, hogy a terménykereskedelemben a hely-
beli zsidó üzletemberek sem voltak képesek áttörést elérni. 

A kérdés, hogy be tud e kapcsolódni a város ebbe a kereskedelembe, vagy meg kell elé-
gednie a szállító szerepével, lényegében már a század elején eldőlt. A legkecsegtetőbb a helyzet 
a századforduló időszakában volt, amikor a görög kereskedelem érezhető hanyatlása és Pest ki-
alakuló dominenciája közötti rövid időszakban történtek kísérletek a tőkeerős nagykereskedők 
által hagyott résekbe való betörésre, de tartós sikert egyik vállalkozás sem tudott elérni. Legje-
lentősebb üzletágnak az ún. talpfakereskedelem bizonyult, a tolnai kereskedők a megye déli és 
nyugati felének épületfa ellátásában meghatározó szerepre tettek szert.41 

Tolna mezőváros tehát a kereskedők száma, a kereskedelem jellege, a forgalmazott 
áruk volumene alapján nem tekinthető számottevő kereskedelmi központnak. Azok a kortársi 
megállapítások, amelyek a várost mint emporiális helyet méltatták, a vármegyétől származtak, 
és a kereskedelem valamint az áruszállítás összemosásából fakadtak. Ezt támasztja alá, az 1828. 
évi regnicoláris összeírás alapján végzett piackörzet-vizsgálat is, amely Tolna megyében 
Dunaföldvárt és mellette Hőgyészt, Paksot, Szekszárdot ítélte jelentősebb piaci központnak. Az 
országban Tolna megye rendelkezett az egyik legsűrűbb mezőváros-hálózattal, melyek közé 
ékelődve Tolna nem rendelkezett saját piac-körzettel, amelyre építve kereskedelmét fejlesztette 
volna.42 Az ország kereskedelme több, egymástól elkülönülő szinten zajlott. A helyi piaci kap-
csolatok a központ és vonzáskörzete között bonyolódtak le. E központ egyben közvetítő lánc-
szeme lehetett az egyre inkább integrálódó országos piacnak, melyben a 19. század elejétől már 
Pest dominált. Önálló vonzásterület hiányában Tolnának a termelés-felvásárlás-szállítás-
értékesítés láncolatában csak a szállításba sikerült bekapcsolódnia, ám korántsem ez volt a ke-
reskedelmi kapcsolatok stratégiai fontosságú eleme. A helyzeten érdemben az sem változtatha-
tott volna, ha a zsidóságot, a korszak legmozgékonyabb kereskedőit, időben bebocsájtják a vá-
rosba. Tolna e korszakban vitathatalan jelenetősége tehát nem kereskedelmén, hanem a hajózá-
son alapult. A kedvező szállítási lehetőségek okozta nyitottsága inkább megnehezítette egy 
önálló piackörzet, a táj és a város egymásra utaltságán alapuló munkamegosztás kialakulását. A 
szerencsés közlekedés-földrajzi helyzet tehát jelentős fejlődést tett lehetővé, de egyben meghatá-
rozta a növekedés korlátait is. 

A város gazdaságának vázolt fejlődése jelentős változásokat eredményezett a helyi a 
társadalom szociális szerkezetében. A betelepülés korának meglehetősen homogén, jogilag job-
bágy, foglalkozását tekintve paraszti népessége egy évszázad alatt jelentősen differenciálódott. E 
folyamat a feudális szemléletet tükröző nemes-jobbágy-zsellér kategóriákban gondolkodó ható-
ságok hátrahagyott irataiban nehezen érhető tetten, holott a rendi szerkezet kulisszái mögött 
lényeges szociális, a hagyományos tagolódást keresztező változások zajlottak le. 

A nemesi egyenlőség eszméjén mindig is fikció volt ugyan, ám az előjogoknak valódi 
súlyt, tartalmat mégis az adott, hogy egyúttal gazdaságilag is alátámasztást nyert a földbirtoklás 
révén. A nemesség nagy tömegei pauperizálódásának hatására a 19. század első felében fokozó-
dó hajlandóság mutatkozott a politikailag hangadó földbirtokos rétegben, hogy e ballaszttól 
megszabaduljanak, másrészt a harmadik rend vagyoni és szellemi elitjét fokozatos jogkiteijesz-
tés révén beemeljék a politikai osztály sáncai mögé, amit a konzervatívabbak a kiváltságos rend 

40. TML. MF 5216/1850., 4515/1851.; TML Csödperek 91., 96.; TML. PTSZ VII. 285/1865. 
41. MOL. FCSL P 234. 1164., 1657.; TML. TKTI HJK 1832-1847. 
42. BÁCSKAI V.-NAGY L„ 1984. 7. p„ 41-51. p.; GYIMESI S„ 1975.148. p. 
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anyagi-szellemi bázisa erősítéseként, a liberálisok pedig akár a polgári jogegyenlőség felé tett 
lépésként is felfoghattak.43 

Tolna mezőváros 38 nemesi családja (1843) híven tükrözte e folyamatokat, s lényegé-
ben kicsinyítve leképezte a helyi társadalmat. A Festetics grófi család mellett ott sorakoztak a 
még vitathatatlanul az úri társadalomhoz tartozó gazdatisztek, ügyvédek, a másik oldalon pedig 
a nemesi címük ellenére jobbágyként -robotolók. A hierarchia közbülső polcán, sajátosan kétér-
telmű helyzetben pedig azok a polgárosodott nemesek, akik inkább vagyonuk, mint kiváltságaik 
révén kapaszkodtak meg az úri lét peremén.44 

A rendi választóvonal nem csupán nemesi oldalról vált kétségessé. A kor öszeírásaiban 
jobbágy, zsellér név alatt szereplő jogi kategória három szociális réteget takart. Fokozatosan 
töredező bázisát a történeti irodalomban mezővárosi blokknak nevezett, többé-kevésbbé homo-
gén, naturális vonásokat is magán hordozó patriarchalis munkaszervezetű, paraszti, kézműves 
réteg alkotta. Alatta helyezkedett el a termelés anyagi alapját vesztett napszámos, iparos, hajós-
legény réteg. A város gazdasága kitermelt egy vállalkozói csoportot is, amely igazi" tőkésnek 
ugyan nem tekinthető, de mozgékonyság, sokirányú kereskedelmi, hajózási, bérlői tevékenység 
jellemezte, amelyet már nem az örökölt mesterség, hanem a várható haszon határozott meg. 
Jövedelmük jórészt már felmentette őket a fizikai munkavégzés alól, életviszonyaik a szerény 
jómódban élő nemesség felé közelítették, s értelmiségi pályára lépve, megtették az első lépéseket 
az úri társadalomba való fokozatos beolvadás felé. 

Mivel a város lakosságának egzisztenciáját alapvetően nem a mezőgazdaság határozta 
meg, ezért a jobbágy, zsellér elnevezések már sem a szociális helyzet, sem a foglalkozás megje-
lölésére nem voltak alkalmasak. Az egyénnek a mezővárosi társadalomban elfoglalt helyét dön-
tően az határozta meg, hogy milyen mértékben, milyen minőségben tudott bekapcsolódni a Du-
na biztosította lehetőségek kihasználásába. 

A jelzett okok miatt nehéz a vállalkozói réteg pontos definiálása, az ide tartozók köré-
nek meghatározása. Megbízható eredményt csak különféle célú, jellegű adatok összevetésével 
nyerhetünk. A lakásviszonyok, a jövedelemadó az államkölcsön jegyzések az önkéntes örökvált-
ság elemzéséből nyerhető információk alapján mintegy hatvan családra tehető a város jómódú, 
polgárosodó elitje a 19. század közepén, amely 1828 óta dinamikusan gyarapodva kb. duplájára 
emelkedett. A második nemzedék tagjai közül pedig már számosan léptek értelmiségi pályára: 
tanító, pap, jegyző, orvos, jogász egyaránt került ki közülük. Az anyagi, szellemi felemelkedést 
az egyébként konzervatív irányítás alatt álló vármegye is nyugtázta az 1840-es években: Men-
tesítette a botbüntetés alól a kereskedőket, gyárosokat, bérlőket, kézműveseket, jómódú parasz-
tokat, és fellépett a honoratiorok szavazati jogának érdekében is.45 

Hasonló lendületes változások zajlottak a helyi társadalom alsóbb régióiban is. Az egy-
házi anyakönyvek adataiból nyert foglalkozás - és részben szociális szerkezeti kép sokkal urba-
nizáltabb települést mutat, mint az az 1828. évi összeírás alapján feltételezhető. Bár a lakosság 
egzisztenciája vegyes bázisú volt - azaz ugyanaz a család foglalkozhatott hagyományos földmű-
veléssel, dohánytermesztéssel, favágással, fuvarozással, hajóvontatással stb. - a helyi viszonyo-
kat jól ismerő lelkész besorolását elfogadva, parasztnak mindössze 20 %-a minősült, és 50 % 
fölött volt az iparosok, kereskedők, halászok, molnárok, hajósok, vendéglősök együttes száma, 
míg a napszámosok, szegődményesek aránya meghaladta a 20 %-ot. E foglalkozási szerkezetből 

43. GLÓSZ J„ 1992. 298-299. p. 
44. TML. Ö 511., 543., 547., 552. p. 
45. GLÓSZ J.. 1992. 299-301. p. 
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kiemelve a középréteg gerincét alkotó paraszti és kézműves népességet megállapítható, hogy 
aránya az 1830-as években még meghaladta az 50 %-ot. 

Drámai változások a következő két évtizedben következtek be. A mezővárosi blokkhoz 
tartozók aránya a kézművesek számbeli növekedése ellenére 50 % alá csökkent, s nem csupán a 
vállakozók, hanem a napszámosok, dohánytermesztők, hajóslegények néven emlegetett réteg 
létszáma is a duplájára emelkedett, immáron Tolna lakosságának legnépesebb csoportját alkot-
va. Sorsa döntően azon múlott, milyen szerep jut a városnak a következő fél évszázad tőkés gaz-
dasági fejlődésében.46 

A mezőváros polgárosodása tehát egy összetett folyamat volt, melynek gazdasági ténye-
zői mellett - késleltetetten, a kollektív tudat lassú átalakulása révén - társadalmi konzekvenciái 
is voltak, melyeket a polgári forradalom által deklarált jogegyenlőség részben szentesített, rész-
ben kiteljesített. Bár a folyamat az ország centrumában zajlott igazán látványosan, elhatolt a 
perifériális régiókba is. Ebben az értelemben természetesen nem értelmezhető szűkítetten, pusz-
tán kapitalizációként, hanem a rendi társadalom emancipációjaként. Kellő figyelmet a folyamat 
azért sem kapott, mert a fejlődés Budapestre összpontosulása fékezte a mezővárosok polgári 
elemeinek valódi tőkéssé válását, akik a helyi társadalom modernizációjának katalizátorai lehet-
tek volna. így a vidék polgárosodása - bár 1848 előtt kezdődött - nem zárult le a 19. század 
folyamán, s a tradicionális és modern tényezők együttélését, keveredését eredményezte.47 

Rövidítés 
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PTSZ Tolna Vármegye Cs. kir. Polgári Törvényszékének iratai 
TKTI Tolna Község Tanácsának iratai 
TML Tolna Megyei Levéltár 

46. GLÓSZU., 1992. 302. p. 
47. GLÓSZ J., 1992. 301. p. 

- 116-



Irodalom 

ANDRASFALVY B., 
1976. 

ANTALFFY GY., 1975 
BÁCSKAI V.-NAGY L„ 
1984. 
CSERNAA. , -
KACZIÁN J., 1986. 
EPERJESSY G., 1967. 

FÉNYESE., 1851. 
GLÓSZ J., 1992. 

GONDAB., 1899. 
GYIMESI S., 1975. 

HORVÁTH GY., 1929. 

KÁRPÁTI A., 1987. 

LEHMANN A., 1992. 

MOLDOVÁNYI J., 1824 

SZILÁGYI M., 1978. 

SZILÁGYI M., 1984. 

UNGÁR L., én.' 

VARGA J., 1967. 

WELLMANN I.. 1979. 

ANDRASFALVY Bertalan: Duna mente népének ártéri gazdálko-
dása Tolna és Baranya megyében az ármentesítés befejezéséig. In: 
Tanulmányok Tolna megye történetéből 7. Szekszárd, 1976. 
ANTALFFY Gyula: így utaztunk hajdanában. Panoráma, 1975. 
BÁCSKAI Vera-NAGY Lajos Piackörzetek, piacközpontok és vá-
rosok Magyarországon 1828-ban. Akadémiai Kiadó, Bp., 1984. 
CSERNA Anna-KACZIÁN János: Egyed Antal összeírása és kor-
rajz Tolna vármegyéről. Szekszárd, 1986. 
EPERJESSY Géza: Mezővárosi és falusi céhek az Alföldön és a 
Dunántúlon 1686-1848. Akadémiai Kiadó, Bp., 1967. 
FÉNYES Elek: Magyarország geographiai szótára III. Pest, 1851. 
GLÓSZ József: A feudalizmus válsága és polgári átalakulás idő-
szaka 1790-1867. In: Glósz József-V. Kápolnás Mária (szerk.): 
Tolna mezőváros monográfiája. Tolna, 1992. 249-337. p. 
GONDA Béla: A magyar hajózás. Bp., 1899. 
GYIMESI Sándor: A városok a feudalizmusból a kapitalizmusba 
való átmenet időszakában. Akadémiai Kiadó, Bp., 1975. 
HORVÁTH Gyula: Tolna nagyközség monográfiája. Doktori érte-
kezés. Bp., 1929. 
KÁRPÁTI Andrásné: Adatok Tolna megye malomiparának törté-
netéhez. In: Tanulmányok Tolna megye történetéből 11. Szekszárd, 
1987. 343-435. p. 
LEHMANN Antal: Tolna mezőváros természeti földrajzi képe. In: 
Glósz József-V. Kápolnás Mária (szerk.): Tolna mezőváros monog-
ráfiája. Tolna, 1992. 7-37. p. 
MOLDOVÁNYI József: Tolna Vármegyének Geographiai Statisti-
cal és topographiai esmertetése. In: Tudományos Gyűjtemény 1824. 
X. kötet 40-83. p. 
SZILÁGYI Miklós: A halászat jelentősége a paraszti önellátásban 
és az árutermelésben. In: Agrártörténeti Szemle, 1978. 1-2. sz. 81-
100. p. 
SZILÁGYI Miklós: A sárközi halászat bekapcsolódása a nemzeti 
piacba. Egy győri halkereskedő vállalkozó konfliktusai. In: Törté-
neti antropológia. Az 1983 április 18-19-én tartott tudományos 
ülésszakelőadásai. Bp., 1984. 336-551. p. 
UNGÁR László: Kapitalisztikus gazdálkodás. In: Domanovszky 
Sándor (szerk.): Magyar művelődéstörténet V. Az új Magyaror-
szág. én. 201-236. p. 
VARGA János: A jobbágyi földbirtoklás típusai és problémái 1767-
1849. Értekezés a történelemtudomány köréből. Akadémiai Kiadó, 
Bp., 1967. 
WELLMANN Imre: A magyar mezőgazdaság a XVIII. században. 
Akadémiai Kiadó, Bp., 1979. 

- 117-





VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM : SUPPLEMENTUM: 
SZERKESZTŐ: Á. VARGA LÁSZLÓ, HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

Pifkó Péter 

ESZTERGOM POLGÁROSODÁSA A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN 

A mozgalmas középkori város a törökkel vívott háborúk során szinte teljesen elpusztult. 
Az 1683. október 28-i felszabadulás után alig maradt 400 lakója. Esztergom gyorsan kiheverte a 
török uralom pusztításait és a 18. század folyamán fejlődésnek indult. 

A betelepülő lakosság a középkori alapokon négy önálló települést hozott létre: 
Szentgyörgymezőt, Szenttamást, Vízivárost és Esztergom szabad királyi várost. Az 1720-as ösz-
szeírás szerint a szabad királyi városban 332, Szenttamáson 71, Szentgyörgymezőn 76, 
Vízivárosban 32 háztulajdonost írtak össze.1 A 332 királyi városi háztartásból 286 magyar, 32 
német, 10 tót, 3 szerb és 1 francia anyanyelvű. 

Először 1740-ig, a királyi város központja, a mai Széchenyi tér és környéke épült be, 
majd 1770-ig a város keleti és déli része.2 Az első hivatalos felmérést a szabad királyi városról a 
Magyar Királyi Kamara megbízásából 1777-ben Eperjessy István készítette, az akkor meglévő 
711 házról.3 A város ekkor lélekszámát tekintve a 40 szabad királyi város között a 17. helyet 
foglalta el. Tíz évvel később, a II. József-féle népszámlálás idején az 52 szabad királyi város 
között már a 23. helyen állt 5.492 lakosával. Lélekszámban ugyan lemaradt a közeli Komárom-
tól (11.970) és Győrtől (13.421), de a polgárcsaládok arányában megelőzte azokat, mert minden 
harmadik családnak volt polgáijoga, míg Komáromban csak minden negyediknek. A polgár-
könyv adatai szerint a 18. század során 1.519-en nyertek polgárjogot. 

A századfordulón és a 19. század első évtizedeiben is folytatódott a város fejlődése, 
polgárosodása. 1802 és 1824 között 360 fő nyerte el a polgárságot. A reformkorban a polgári 
fejlődés felgyorsult, 1825 és 1848 között újabb 514 polgárral gyarapodott a város. Ez utóbbi idő-
szakban a polgárjogot nyertek közül 266 fő volt helybéli, 42-en települtek be Esztergom várme-
gyéből, a többiek az ország többi megyéjéből, a legnagyobb számban Pestből (24), Barcsból (17), 
Komáromból (13), Nyitrából (12), Morvaországból (16), Csehországból (11), Ausztriából (9), 
Németországból (4). Egyéb országokból 10 fő betelepülő nyert polgárjogot. Foglalkozásukat 
tekintve legnagyobb számban kisiparosok, kisebb számban kereskedők és honoráciorok.4 1843-
ban a polgárok és kézművesek száma 589, a tisztviselők és nemesek együttesen 43-an voltak. 

A 19. század első évtizedeiben a polgárság anyagi helyzetét jelentősen befolyásolta a 
napóleoni háborúk idején kialakult gabonakonjunktúra és pénzdevalváció. A gabona értékesíté-
sének lehetősége javult, a boré viszont romlott, s ez negatívan érintette a város polgárait, akik-
nek a 18. századtól fő bevételi forrásuk a borból eredt. Gazdasági felvirágoztatásukat ezért a 279 
évi távollét után Nagyszombatból visszatérő hercegprímástól, Rudnay Sándortól várták. 

1. ACSÁDYI., 1896. 
2. KEML.Esztergom szkv. adószedőjének iratai 1739-1740. 32. p. 
3. PROKOPP Gy., 1960. 65-79. p. 
4. KEML. Esztergom szkv. polgáikőnyve 1701 -1848. 135. p. 
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1822-ben megkezdték a föszékesegyház építését, amelyen sok hazai és külföldi mester-
ember dolgozott. Ebben az évben a szabad királyi város lakóinak száma 6.087 volt, a betelepülé-
sek következtében 1826-ra 6.669 före nő. Jobban érzékelhető a változás, ha a környező mezővá-
rosokkal együtt nézzük a lélekszámot, amely 10.169 főről 11.157 före emelkedett.5 

A kereskedelem fejlődését akadályozta, hogy a városba - a görögkeletieken kívül - nem 
engedélyezték más felekezetek letelepülését. Zsidók 1840-ig csak a káptalan tulajdonában lévő 
Szenttamáson lakhattak. 

A polgárok anyagi gyarapodását nehezítették a természeti csapások. Az 1809-es jeges 
ár 172.970 forintnyi kárt okozott.6 Az 1838-as árvíz során a szabad királyi város 853 házából 
614 összedőlt, s a többiek is súlyosan megrongálódtak.7 1831-ben kolerajárvány sújtotta a város-
t, s többszáz áldozatot szedett. Köztük volt Rudnay Sándor hercegprímás is. 

Az 1838-as árvíz után a segélyekből és a kölcsönökből újjáépült város lakóinak gazda-
sági helyzetéről az adóösszeírásokból kaphatunk képet. Az összeírásokból az 1842/43. évit vá-
lasztottuk, amely összegzi az addigi fejlődést, és alapot nyújt a későbbi korszakkal való összeha-
sonlításra.8 

Láthatjuk, hogy az adózók legnagyobb része öt forint alatt fizetett (összesen 841 fő, 55 
%). Az adózók 25 százaléka 5 és 10 forint közötti összeget fizetett. Viszonylag magas, 14 % 
azoknak a száma, akik 10 és 20 forint között adóztak. 20 Ft felett 101 fő (6 %) fizetett adót. A 
legnagyobb összeg 101 Ft volt. 

Iparos mesterségből eredt a polgárok 27,6 százalékának jövedelme, ami az országos 
adatok ismeretében kevésnek mondható. Az iparosok alacsony százaléka előre vetíti az ipari 
fejlődés megtorpanását. A legfontosabb jövedelemforrás (53,3 %) a lakások és a bolthelyiségek 
bérbeadása. 

Az esztergomi kereskedelem fejletlenségét bizonyítja, hogy az adózók 3,6 százaléka 
fizetett csak kereskedés után. A város gazdasági életében jelentős szerep jutott a szállítóknak, 
szekereseknek, fuvarosoknak (7,4 %). A vendéglátás fejlettségét mutatja a 20 adózó vendéglős. 

Gazdasági életét tekintve Esztergom a közepesen fejlett városok közé tartozott a 19. 
század első felében. Megerősödött polgársága 1848-ban a polgári forradalom és annak intézmé-
nyei élére állt. Az országban elsők között, március 18-án határozták el a nemzetőrség megalakí-
tását. A négy városrészből 1.278-an jelentkeztek nemzetőrszolgálatra. Vezérül Besze Jánost vá-
lasztották. A város lakossága nagy ünneplésben részesítette az október 18-án toborozókörútja 
során idelátogató Kossuth Lajost. Besze János mellett Palkovics Károly játszotta a legnagyobb 
szerepet, aki kormánybiztosként állt a vármegyei tisztikar élén. A város osztrák megszállása 
idején Komáromból szervezte az ellenállást. 

A gazdasági élet mutatóin kivül egy város polgári fejlődésének fontos mércéje a 
kultúrális színvonal. A művelődés kulcskérdése a 18. század végén és a 19. század első felében a 
magyar nyelv ügye. 

Esztergom vármegye és város lakossága sem maradt közömbös a nemzeti nyelv ébresz-
tésére tett országos kísérletek iránt. Kazinczyval vallották: „A nyelv egyik legféltőbb kincse, 
egyik legfőbb dísze a nemzetnek, a s nemzeti léleknek mind igen szép képe, mind hív fenntartó-
ja és ébresztője."9 A nyelvrendelet értelmében 1806-tól a magyar lett a közigazgatás nyelve, 

5. HELISCHER J„ 19S0. 1-12. p. 
6. KEML. Esztergom szkv. tanácsának jkv. 229/1809. sz. 
7. Uo. 347/1838. sz. 
8. KEML. Esztergom szkv. adószedőjének 1842/43. évi iratai. 
9. KAZINCZY F„ 1820. 1-27. p. 
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1807-től az esztergomi polgárok ügyeit - a városi jegyzőkönyvek bejegyzései szerint - magyarul 
intézték. 

Az anyanyelv terjesztését, fejlesztését segítette az 1830. évi Országgyűlés 8. törvény-
cikke. Ennek hatására vármegyénk közgyűlése az elsők között ült össze és készítette el rendsza-
bályait a „Magyar nyelv előmozdítása tárgyában". 1831. november 21-én fogadták el végleges 
formájában, s a kormányszerveken kívül felküldték a Magyar Tudós Társasághoz, valamint el-
juttatták az ország valamennyi vármegyéjébe.10 

A magyar nyelv ügyének lelkes apostolai éltek Esztergomban. Kiemelkedtek közülük a 
gimnázium tanárai. 1687-ben Széchenyi György a Vízivárosban alapított gimnáziumot, amely-
ben 1773-ig a jezsuiták tanítottak. A rend feloszlatása után szerepüket világi tanárok vették át. 
1776-tól a ferences rend tagjai oktatták az ifjúságot. 1809-ben a gimnázium a szabad királyi 
városba költözik, s ekkor a bencések veszik át a nevelés és oktatás irányítását.11 

A 18. század utolsó éveiben a gimnáziumban tanító Kultsár István, a magyar nyelv 
ügyének lelkes pártfogója volt. Mellette nagy hatással tanított Révai Miklós, majd a 19. század 
folyamán Rumy Károly és Szeder Fábián. 

Az esztergomi tanulóifjúság mecénása Kamenszky István vármegyei főorvos, nemcsak 
a diákság között volt népszerű, hanem a város szellemi életének is egyik vezéregyénisége volt. A 
helybéli gimnáziumi tanárokon kívül kapcsolatot tartott Kossuth Lajossal és Kazinczy Ferenc-
cel.12 

A város első nyomdája 1761-65 között Royer Ferenc Antal tulajdonában működött. 
Ezután hosszú évek teltek el, mire ismét nyomdász került Esztergomba. Beimel József 1820-ban 
telepedett le itt. Vállalkozásához Rudnay hercegprímás segítségét kérte. 1821-ben kezdett el 
dolgozni és csakhamar a polgárság igényeinek kielégítésére könyvkereskedést is nyitott. Hama-
rosan nemcsak nyomta és árulta a könyveket, de saját maga vállalkozott a könyvek kötésére is. 
Nyomdája a város fő utcáján, a Buda utcán állt, a mai Kossuth Lajos utca 19-es számú ház he-
lyén. Esztergomi vállalkozásaival párhuzamosan Pesten is működtetett nagyobb nyomdát. 1850-
ben végleg fel is hagyott az esztergomi üzemmel, és eladta azt Horák Egyednek. 

Beimel igényes nyomdász volt. Szép kiállítású könyveket készített, de ízléses munkáját 
dicsérik az ebből az időszakból fennmaradt színlapok is. Beimel kedvelője volt az ébredező ma-
gyar nyelvű irodalomnak és lelkesen támogatta azt. Törekvése szerencsésen találkozott Szeder 
Fábiánéval, aki 1826-1830 között a Bencés Gimnázium igazgatója volt. Munkásságuknak érté-
kes és szép gyümölcse az esztergomi Uránia, amelynek hat kötete 1828-1833 között jelent meg. 

Az almanach első része kalendárium volt, majd vegyes tartalmú irodalmi rész követke-
zett. Ebben költemények, valamint Szeder Fábián, Guzmics Izidor és Kováts Pál drámái és víg-
játékai jelentek meg. Szeder tevékenységét segítette Kazinczy Ferenc, Kölcsey és Kisfaludy 
Károly, de a kor más írói és költői is elküldték írásaikat.13 

Esztergom művelődésében nagy szerepet játszott legrégibb egyesülete, a Kaszinó is. 
Széchenyi kezdeményezését követve 1837-ben alakult meg Esztergomi Kaszinó Egylet néven. 
Létrehozásában Héya Imre alispán - a Kaszinó első igazgatója - volt a legbuzgóbb, s mellé áll-
tak a város kiemelkedő személyiségei. 

10. KEML. Esztergom vármegye nemesi közgyűlésének jkv 1831. 1488. sz. 
11. OSVÁTH A., 1938. 358-370. p. 
12. Ld. 13. sz. jegyzet. 
13. HEGEDŰS R., 1981. 77-101. p 
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A másodigazgató Rruplanicz Simon lett, aki a prímási javak jószágkormányzója volt. 
Harmadigazgatónak Maurovich Rudolf Rezső tisztviselőt választották. Meszéna János ügyvéd 
látta el a jegyzői teendőket. 
A Kaszinó kezdetektől a művelődés ügyét tartotta szem előtt, nagy hangsúlyt fektetve a könyv-
tárra. Rumy Károly tanár, Helischer József tanácsos és Krakovitzer József gyógyszerész adomá-
nyozott könyveket, folyóiratokat az induló Kaszinó számára.14 

A kezdeti lelkesedés alábbhagyott, mert Meszéna Jánosnak 1846-ban újjá kellett szervezni a 
Kaszinót. A vezetésben résztvevő férfiak egyre inkább a politika felé fordultak. Maurovich Re-
zső városi főjegyző országgyűlési képviselő lett, Meszéna 1849. május elsején a város első alis-
pánja. Az események nem kedveztek az egyesület működésének, és csak 1856-ban alakult ismét 
újjá. A Kaszinó Egyletet a város haladó gondolkodású férfiai irányították. Családjaik a 19. szá-
zad folyamán és a 20. század elején is fontos szerepet töltöttek be a város gazdasági és kultúrális 
életében. Közülük is kiemelkedik Helischer József tanácsos, aki kéziratos latin nyelvű munkájá-
ban jegyezte le a város akkori életét. Nemcsak a Kaszinónak adományozott könyveket, de ő ve-
tette meg a városi könyvtár alapjait azzal, hogy halála után 2.538 kötetből álló értékes könyvtá-
rát a városra hagyta, 3.000 forintot hagyományozva annak kezelésére és bővítésére.15 

A 19. század kiemelkedő esztergomi személyisége volt Meszéna János, aki a szabad-
ságharc idején töltött be fontos tisztségeket.16 Meszéna 1865-ben is követnek jelöltette magát, de 
a választásokon alulmaradt Esztergom nevezetes személyiségével, Besze Jánossal szemben. 

Besze János szintén ügyvéd volt és 1836-ban telepedett le a városban. Esztergomban 
hamarosan népszerű lett. Kossuth barátja haladó gondolkodásával, szókimondó magatartásával, 
s heves vérmérsékletével sokszor hívta ki a város vezetőinek haragját. A forradalom és a szabad-
ságharc idején fontos szerepet játszott. Ő lett az esztergomi nemzetőrség parancsnoka. 1848 
júliusától a város országgyűlési képviselője.17 

A város vezetői közül a 19. század első felében Pinke István mozgalmas időkben, 1830-
ban és 1839-ben volt a város országgyűlési követe. Városkapitány, tanácsos, majd 1847/48-ban 
a város főbírája, elnökletével gyűlt össze a négy város népe, hogy megalakítsa Esztergomban a 
nemzetőrséget.18 

A Kaszinón kívül a lakosság számos helyet és alkalmat találhatott a szórakozásra. A 
19. század első felében a királyi városban öt vendégfogadó várta az utazókat és a szórakozni 
vágyókat. A város tulajdonában lévő, a mai Széchenyi tér 22-es számú ház helyén állt a Fekete 
Sas Vendégfogadó. Közelében, a mai Kossuth Lajos utca 2-4. számú házak helyén a Három Sze-
recsen Vendégfogadó működött. 1845-ig fogadta a vendégeket a Fehér Bárány, a mai Kossuth 
Lajos 38-as számú ház helyén. A Budai kapu közelében (ma Kossuth Lajos utca 60.) állt a Vörös 
Ökör.19 Szintén a Buda utcán (ma Kossuth Lajos utca 25.) építette a város legszebb, ma is látha-
tó szállodaépületét Blesz Albert 1814-ben.20 A díszes épület emeletén kisebb terem és lakószo-
bák voltak. A földszinten pedig a szinházi előadások befogadására is alkalmas bálterem. 

1841-ben a káptalan - a birtokához tartozó Szenttamás városban - a Hévízi források 
mellé új szállodát épített. A Pesti Divatlap 1845-ben így írt Vachot Imre tollából: 

14. ETTERJ., 1938. 1-13. p. 
15. BOROVSZKYS., 1907. 129-169. p. 
16. ETTERJ., 1938. 10-12. p. 
17. EV1911.2. p. 
18. VÉRTES Z„ 1944. 352-354. p. 
19. KEML. Esztergom szkv. adószedőjének iratai 1845/46. évi adóósszeírás. 
20. KEML. Esztergom szkv. iratai 1814. II. 176. 
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„A basilica s a város szélén álló gyönyörű, kúpfödeles kápolna után Esztergomban 
legszebb épület a káptalan furdőháza, mely Pestre is beillő díszes kávéház és vendéglővel van 
kapcsolatban. Minden van itt, még tánc és olvasóterem is..."21 

Az esztergomi társasági élet színhelyéül kínálkoztak még a kávéházak, amelyekből 
kettő volt 1846-ban a városban, a Buda utcán (ma a Kossuth Lajos utca 15. szám alatt), vala-
mint a mai Lőrinc u. 2-es számú épületben, ahol más-más bérlő a század végéig kávéházat vagy 
vendéglőt tartott fenn.22 A vendégfogadókban - a Magyar Királyban, majd korszakunk végén a 
Fürdőben - rendezték a közönség számára a bálokat. Ha ezek a városi vagy megyebálok jóté-
kony célúak voltak, akkor a tanácsülési jegyzőkönyvek, valamint az ispita számadáskönyvei 
megőrizték emléküket. 

Az első bejegyzésre 1829-ben bukkantunk, amikor a polgárőrség két százada, a Giefing 
Ferenc és a Feigler Ferenc parancsnoksága alatt álló, február 19-én táncmulatságot rendezett, 
amelyből 60 forint tiszta jövedelmet fizettek be a szegények szerzeményébe.23 

A bálok sorából kiemelkedett az 1837. január 31-én tartott megyebál, amelynek tiszta 
jövedelmét az újonnan felépítendő kórház javára fordították. A bevétel nagy közönséget sejtet, 
mert 1.555 forint 57 krajcárt fizettek be a kórházalapra.24 

A jótékony célú hangversenyeket is a báltermekben rendezték. 1834. február 10-én 
Seyler József „primatialis muzsikai karigazgató" közreműködésével tartottak hangversenyt a 
Magyar Királyban.25 

A 18 század végétől a német színtársulatok is rendszeresen felkeresték Esztergomot. A 
magyar színtársulatok megjelenésekor is sokszor előnyben részesültek. Az ispita számadásköny-
vei arról tanúskodnak, hogy előadásaikat sokan látogatták. 1831-ben a magyar nyelvről szóló 
rendelet kimondta, hogy kérvényeiket el kell utasítani. 

A szélesebb polgári rétegek szórakozási igényeit elégítették ki a német, főképpen bécsi 
és tiroli énekesek, vándormuzsikusok. Az alsóbb néprétegek elsősorban a komédiások 
(kötéltáncosok, erőművészek stb.) produkcióit, valamint a városban gyakran megforduló állat-
mutogatók vadállatait csodálták. Ez utóbbiak is a vendégfogadók udvarán telepedtek le. 1826-
ban Baky Gábor színtársulatának fellépte idején a Fekete Sas kertjében is szívesen összegyűltek 
az iparoslegények. Kedvelt szórakozás volt télen a korcsolyázás és a várost övező dombok alján 
épült lövölde házban a lövészet, 
így szórakoztak a város polgárai a század első felében. 
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1. sz. melléklet 

Esztergom szabad királyi város adózói 1842-43-ban 

Adó összege 
Ft 

Iparos-
mesterség 

Ház, 
bolt 

Fuvaros, 
szekeres 

Keres-
kedő 

Vendéglős, 
kocsmáros 

Összesen 

0-1 14 170 1 - _ 185 
1-2 12 112 - 1 1 126 
2-3 87 161 - 3 - 251 
3-4 57 133 - 1 2 193 
4-5 30 51 2 3 _ 86 
5-6 71 80 1 7 4 163 
6-7 6 11 - 1 - 18 
7-8 53 50 4 7 1 115 
8-9 5 18 5 1 - 29 
9-10 21 26 3 1 - 51 
10-15 32 50 42 11 4 139 
15-20 16 32 29 5 2 84 
20-30 13 8 19 7 3 50 
30-40 8 5 7 7 2 29 
40-50 2 6 2 1 1 12 
50-60 1 4 1 1 - 7 
60-70 _ 2 _ - _ 2 
101 - 1 - - - 1 
Összesen 428 920 116 57 20 1.541 
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VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM :SUPPLEMENTUM: 
SZERKESZTŐ: Á. VARGA LÁSZLÓ, HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

Faragó Tamás 

A SZENTENDREI KÉZMŰVESEK TÁRSADALMI MOBILITÁSA A 
19. SZÁZAD KÖZEPÉN A HÁZASSÁGKÖTÉSEK TÜKRÉBEN 

(Esettanulmány) * 

A történeti mobilitás kutatásáról 

A szociológiai kutatás szerint egy adott társadalomra mindig nagyon jellemző az, hogy 
milyen mértékben észlelhető makroszinten szerkezetének, összetételének, mikroszinten pedig az 
egyének és családok társadalmon belüli helyzetének változása. Vagyis hogyan és milyen mér-
tékben változik a társadalom szerkezete, mennyire nyitottak vagy zártak az egyes rétegek a többi 
felé, milyen mértékű és irányú az egyének, családok és társadalmi rétegek mozgása, mennyire 
egyenlők, illetve egyenlőtlenek az egyes személyek és csoportok esélyei arra, hogy a társadal-
mon belüli helyzetüket, pozíciójukat megváltoztassák s végül mik e mobilitás meghatározó té-
nyezői valamint társadalmi következményei. Összességében a fenti jellemzők egy-egy társada-
lomra nézve sajátos együttest alkotnak - úgy is mondhatnánk, hogy az egyes társadalmaknak 
meghatározott mobilitási profiljuk van. Ennek megrajzolása azonban rendkívül nehéz, mivel a 
mobilitás 
a. rendkívül bonyolult jelenség, a társadalomban lejátszódó szinte minden fontosabb mozgási-

szerveződési folyamattal, illetve megtalálható struktúrával (migrációval, gazdasági- és né-
pességfejlődéssel, urbanizációval, a társadalom rétegződésével, jogi- politikai rendszerével, 
értékrendjével, mentalitásával) összefügg; 

b. mint folyamat méretét, irányait, a benne résztvevők körét tekintve nem állandó, hanem idő-
beli változások jellemzik; 

c. részben a változások, részben a jellemző együttes (a „profil") megfogása, illetve a mért érté-
kek értelmezése alapvető szükséggé teszi az állandó térbeli és időbeli viszonyítást; 

d. végül maga a mérés is rendkívüli nehézségeket vet fel, módszerei, úgy tűnik teljesen még 
statisztikailag sem kristályosodtak ki. 

* A tanulmány 1988-ban készült egy meg nem jelent történeti-szociológiai kötet számára. Angolul 1990-
ben kiadásra került, a magyar változat azonban idáig Csipkerózsika-álmát aludta, csak most találta meg 
megfelelő helyét. Fentiek miatt a történeti mobilitáskutatás utolsó években megszületett eredményei csak-
úgy, mint az elitkutatási és polgárosodás vitákból levonható következtetések nem tudtak érveink között 
megjelenni. Esettanulmány jellegénél fogva azonban reméljük, írásunk az „érlelődés " dacára sem veszítet-
te el teljesen aktualitását. 

- 125 -



A felsorolt kérdésegyüttes - vagyis a mobilitás, mint jelenség - nemcsak a szociológus, 
hanem az iparosítás előtti korszakkal foglalkozó társadalomtörténész számára is érdekes és fon-
tos, hisz ő szintén a társadalom szerkezetét és változásait kutatja, bár kiindulása, forrásai, 
szemlélete némileg eltér az előbbiétől. Először is nézőpontja fordított: nem a jelen helyzetet és 
nem annak történelmi gyökereit vizsgálja, hanem egy korábbi társadalom szerkezetének és 
mobilitásának teljességét függetlenül attól, hogy az egyes jelenségek milyen mértékben és 
mennyire, illetve közvetve vagy közvetlenül hatnak-e a jelenre. A különböző korok társadalmá-
nak szerkezeti-működési eltéréseiből adódóan más kategóriákat (pl. a rendi társadalomra jel-
lemző nemes, polgár, telkes jobbágy stb. fogalmakat) használ és részben más jelenségeket figyel 
meg, illetve ma jelentősnek tekintett mobilitási tényezőket (például iskoláztatás, iskolai végzett-
ség) kevéssé vagy egyáltalán nem tárgyal. Mások forrásai is - rendszerint levéltári anyagokra és 
egykorú, gyakran szintén kéziratban maradt statisztikákra támaszkodik. Részben a források jel-
legéből részben a kérdések bonyolultságából adódóan - és nemritkán a szociológiai mobilitásku-
tatás módszertanának nem eléggé elmélyült ismerete miatt - egyszerűbb táblázatos módszerek-
kel dolgozik, gyakran igen rövid korszakot és szűk földrajzi területet (többnyire egy-egy városi 
közösséget) fog át. Eredményei viszont rendszerint sokkal precízebbeknek és megbízhatóbbak-
nak tűnnek, mint a többnyire nagy területet és reprezentatív felmérésekkel összegyűjtött, nagy 
esetszámot felölelő, átfogóbb kérdéseket jóval bonyolultabb apparátussal vizsgáló szociológiai 
kutatásoké.1 

Az utóbbi időben a két szakma, és a két kutatási terület között határozott közeledés 
észlelhető. A hetvenes évek közepétől kezdve külföldön számos szociológus által készített törté-
neti mobilitás vizsgálat látott napvilágot,2 s lassacskán a történészek között is polgárjogot nyer a 
mobilitás szociológiai módszereket és mutatókat felhasználó kutatása. A társadalomtörténészek 
egy része már nemcsak a hagyományos történeti életrajz műfaji keretében művelt egyéni-családi 
karriertörténetek megrajzolására törekszik, hanem az egész közösségek és társadalmi csoportok 
hely változtatásának/mobilitásának bemutatását kísérli meg. Bár részben a források egyenlőtlen 
eloszlása, részben a figyelem-koncentráció régi beidegződöttségeinek tovább élése miatt a felső 
rétegek, az ún. „elit" kutatása jelenleg még túlsúlyban van, szaporodnak az olyan vizsgálatok, 
melyek a munkások, kézművesek, birtokos parasztok mobilitását kívánják feltárni az ipari for-
radalom időszakában, vagy esetleg az azt közvetlenül megelőző periódusban.3 

A szóbanforgó időszak történeti mobilitáskutatásának hazai helyzete némileg rosszabb-
nak tűnik, mint a nagy társadalomtudományi hagyományokkal és nagyobb kutatói bázissal ren-
delkező országoké. Kifejezetten ilyen témájú vizsgálatokkal csak néhány magányos szerző4 pró-
bálkozott, a társadalomtörténeti vizsgálatok jó része máig megmaradt a statikus struktúraelem-
zés szintjén. Ráadásul a magyar társadalom 19. század folyamán bekövetkezett szerkezeti válto-
zásainak - az egyes csoportokat, rétegeket, illetve a kialakuló osztályok társadalmon belüli hely-
zetét egészében érintő kollektív mobilitásnak megítélésében elég jelentős véleménykülönbségek 
tapasztalhatók. Ezek azonban nem annak tudhatók be, hogy nagyszámú, de egyúttal ellentétes 
következtetésekre indító kutatási eredménnyel rendelkezünk, hanem inkább arra vezethetők 
vissza, hogy a felhasználható konkrét vizsgálat kevés, s a társadalomszerkezetet tárgyaló írások 
egyrésze megközelítésében inkább a hagyományos leírást, mint az adott téma esetében többé-

1. ANDORKAR., 1982.; ERDCSON, R-GOLDTHORPE, J. H., 1985.; KAELBLE, R , 1984.; KOCKA, J.. 1984.; SHARLIN, A.-STONE, 
L., 1966. alapjára 

2. Ld. például HERSHBERG, T., 1981.; KAELBLE, R . 1981.;KATZ,M, 1975.; THERNSTROM, S„ 1973. 
3. Például BORSCHEID, P„ 1978.; FALER P. G„ 1981.; KATZ, M. B.-DOUCET, M. J.-STERN M. J., 1982.; MOOSER !., 1982. Ld. 

még a 22-23. jegyzeteket valamint a 20-22. táblán hivatkozott várostörténeteket. 
4 . Elsősorban Bácskai Vera munkáit érdemes említenünk. (BÁCSKAI V., 1968.; 1971.; 1979.) 
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kevésbé elengedhetetlennek tekinthető kvantitatív elemzést és összehasonlítást követi. (Ezen 
felül úgy tűnik, hogy egyes írások, illetve szerzők nem teljesen mentesek az ötvenes évek leegy-
szerűsített, lineárisan gyorsuló polarizálódást tételező társadalomfejlődési képének emlékétől 
sem.) 

Miben állnak ezek a véleménykülönbségek? Az idevonatkozó korábbi történeti kutatá-
sokat összefoglaló magyar történeti szintézis (a „Tízkötetes") szerint a magyar társadalom szer-
kezete a 18. század végétől fokozatosan gyorsuló ütemben átalakul, mobilitása felfelé és lefelé 
egyaránt már 1848 előtt megnövekszik. Jelen sorok írójának kvantitatív vizsgálatai viszont 
ugyanerre a periódusra vonatkozóan országosan inkább egy stagnáló, mint átalakuló társada-
lomszerkezet képét valószínűsítik, ami ugyan nem zárja ki azt, hogy egyes területeken, illetve 
egyes rétegek körében ne legyen bizonyos mobilitás, összességében azonban inkább a zártságot, 
a mozdulatlanságot sugallják (FARAGÓ T., 1977). A történeti statisztika és demográfia művelői 
szerint is egy viszonylag kevéssé differenciált, erősen falusias-agrár társadalomképpel kell szá-
molnunk egészen az 1870-es évekig,5 amiből logikusan következik, hogy a mobilitás és a szer-
kezetváltás a század első felében nem lehetett túlságosan jelentős. Andorka Rudolf huszadik 
századi forrásanyagra épülő vizsgálatai szerint pedig a magyar társadalom mobilitása még a két 
világháború között sem túlságosan nagy. Főleg a gazdasági-szellemi elit, a birtokos parasztság, 
illetve a kisiparos-kiskereskedő rétegek (az ún. kispolgárság) azok, melyek a mérések szerint 
még a húszas-harmincas években is meglehetősen zárt csoportokat alkotnak a társadalmon belül 
(ANDORKAR., 1975). 

A felsoroltak azonban mindössze arra elégségesek, hogy elbizonytalanítsanak bennün-
ket a magyar társadalom szerkezetváltozásának, mobilitásának mértéke, üteme, az egyes rétegek 
és csoportok zártsága, mozgási iránya felől. Ahhoz, hogy újabb, az eddigieknél megalapozot-
tabb képet formáljunk, messze nem elegendők. Területi közösségekre, csoportokra, kisebb-
nagyobb korszakokra vonatkozó számos esettanulmányra lenne szükség ahhoz, hogy határozot-
tabban fogalmazhassunk társadalmunk 19. századi átalakulásának történetével kapcsolatban. 
Jelen írásunk ezen esettanulmányok egyike szeretne lenni - s egyúttal felhívás további hasonló 
próbálkozások végrehajtására. 

Szentendre, mint vizsgálati terep a 19. század közepén 

Vizsgálatunk helye Szentendre városa. E település kiválasztását több cél indokolja. A 
kisváros szőlő- és bortermelésre, valamint keleti árucikkek közvetítő távolsági kereskedelmére 
támaszkodva lendült fel a 18. század első felében, majd ugyanezen tényezők miatt hanyatlott le a 
század végén és vegetált hosszú évtizedeken keresztül a 19. század közepéig - vagyis elüt a 
köztudat mezőváros képétől. Olyan nem alföldi jellegű, nem fejlődő, hanem stagnáló 
mezővárostípust képvisel, mely eddig viszonylag kevesebb figyelmet kapott történetkutatóinktól. 
Azon a területen - a Duna jobbpartján, a régi pilisi járásban fekszik, melynek társadalomtörténe-
tével, illetve kézművesiparával régóta foglalkozunk, így a város-vidék kapcsolata is jól nyomon 
követhető.6 Nem mellékesek végül olyan gyakorlati szempontok sem, hogy forrásadottságai vi-
szonylag jónak mondhatók és 4000 fő körüli lélekszáma akkora nagyságrendet képvisel, hogy 

5. Thirring Lajos szerint Magyarország népessége 1870 körül 70-75 százalékban a mezőgazdaságból élt, a falun-tanyán lakók aránya pedig 
ugyanebben az időpontban elérte a 86 százalékot. (THIRRING L., 1963. 259., 318-319. p., illetve vö. HARCSA I., 1977. 301. p.) 

6. Eddig ebből megjelent: FARAGÓ T., 1979.; 1981.; 1985.a-d.; 1986.a. 
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társadalomtörténetének névszerinti-családonkénti elemzése kézi úton még épp, hogy elvégezhe-
tő. 

A vizsgálat időpontjának, az 1856-1865-ös éveknek kijelölése a tartalmi- és forrásfelté-
telek egyeztetésének eredménye. Ez az a periódus ugyanis, amelyben mind tágabban az egész 
magyar társadalomban, mind szűkebb értelemben Szentendrén és környékén olyan változások 
indulnak el, melyek elemzése egyaránt lehetőséget ad egy éppen letűnőben lévő korszak társa-
dalma, valamint a kialakuló új szerkezet, új jelenségek vizsgálatára. Makroszinten ilyen a helyi 
társadalmak életét alapjaiban befolyásoló változásnak tekinthető a polgári jogegyenlőség beveze-
tése, a jobbágyviszonyok megszűnése, a vámhatárok eltörlése, az infrastruktúra kiépítésének és 
az iparosodás megindulásának kezdete, a vállalkozási szabadság fokozatos bevezetése, illetve a 
katonáskodás kötelezővé tételével a házasodási kor felemelkedése és a termékenység csökkené-
sének felgyorsulása - , hogy csak néhány jellemzőt említsünk, korántsem a teljesség igényével. 
Szentendre történetében ez az időszak az, amikor háromnegyed évszázados stagnálás, illetve 
hanyatlás után újból megindul a népesség növekedése nem utolsó sorban a növekvő méretű be-
vándorlás következtében. Szórványadatok arra engednek következtetni, hogy ez az elmaradott 
kisvárosi társadalom az új lehetőségek megnyílása következtében minden erejét összeszedve 
megpróbál felzárkózni a fejlettebb magyarországi városokhoz. Lényegesnek tűnik ezért annak 
ismerete, hogy e változások hogyan érintik az egyes rétegeket, illetve milyen szerkezeti-
mobilitási mutatókkal jellemezhető a kisváros társadalma az adott időszakban. 

Kutatásunk a szentendrei római katolikus anyakönyv 1856-1865 közötti 317 házasság-
kötési bejegyzésének elemzésére támaszkodik, de ez alkalommal nem a teljes sokaságot, hanem 
annak csak a valamivel több mint harmadát kitevő kézműves házasságkötéseket vizsgáljuk. 
Ezek a házasságkötési bejegyzések - valószínűleg azért, mert új személy folytatta az anyaköny-
vezést - 1856-tól kezdve tartalmilag kibővülnek, és minőségük ugrásszerűen megjavul. Tapasz-
talataink szerint adatgazdagságunk ritka kivételnek számít: nemcsak a házasságot kötők, hanem 
szüleik és tanúik foglalkozását, az idegenből bevándoroltak születési helyét, valamint a más 
helységben házasságot kötő szentendreiek összes adatát is megadják.7 Bár tudatában vagyunk 
annak, hogy e kisváros vallásilag-etnokulturálisan a 19. század közepén némileg sokrétűbb an-
nál, mint ahogy azt a római katolikus anyakönyv visszatükrözi, a görögkeleti, izraelita, illetve 
református lelkészek anyakönyvvezetésének pontatlansága, másrészt a fenti felekezetekbe tarto-
zók 1856-1865 között önálló csoportok képzéséhez elégtelen mennyiségű házasságkötése8 arra 
kényszerített, hogy erre az egy adattípusra alapozzunk. 

Összesen 111 kézműves házasságkötésének adatait sikerült kijegyeznünk az anya-
könyvből a vizsgált időszakban. Ehhez járul még 27 olyan bejegyzés, ahol az apa foglalkozása 
valamilyen kézművesipar, fiáé, a vőlegényé azonban egyéb, nem ipari jellegű.9 

7. A máshol keresztelteknek (más plébániákhoz tartozóknak) be kellett mutatniuk keresztlevelüket és egy igazolást arról, hogy házasságköté-
sük egyházjogi lag nem ütközik akadályba. Amennyiben valaki - elsősorban férfi - máshol kívánt házasságot kötni, a fenti iratokat a szent-
endrei plébános állította ki számára s ezt a tényt az anyakönyvben az esküvő tervezett helyszínével és időpontjával, valamint a vőlegény és 
menyasszony szokásos adataival együtt rögzítette. 

8. 1856-1865 között a KSH népmozgalmi adatgyűjtése szerint (KLINGER A, 1976.) a görögkeleti házasságkötések összes száma 74, a 
reformátusoké pedig 6. (Utóbbiak száma azonban az anyakönyv szerint ténylegesen 11.) A házasságot kőtök között a fenti két felekezethez 
tartozó kézművesek összes száma nem valószínű, hogy elérte a 10 főt. A teljes népességen belül egyébként a délszláv eredetű 
görögkeletiek aránya az 1869. évi népszámlálás szerint kereken 17, a reformátusoké 4 %, a döntő többség - 74 % - római katolikus. 
(FARAGÓT., 1986.b.). 

9. A fenti adatok nemcsak a szentendrei illetőségűek helyben és másutt kötött házasságait, hanem a környéken lakó, de esküvőjüket a város-
ban tartó kézművesek adatait is magukban foglalják. 17 alkalommal ugyanis - az esetek 15 %-ban - nem lehetett világosan megállapítani 
azt, hogy a vőlegény szentendrei illetőségű-e, vagy csak házasságkötés céljából jött ide. A zavar főként abból adódik, hogy az anyakönyv-
ben a lakó- és születési hely rögzítésére mindössze egyetlen rovat állt rendelkezésre, így egyrészt azonos lakó és születési hely esetén az 
anyakönyvvezető nem mindig jelölte mindkettőt, másrészt rendszeresen előfordult, hogy a helybeli illetőséget - ami az esemény időpont-
jában köztudott lehetett - nem jelezték. (Hasonló problémák más anyakönyv-elemzések során is felmerültek. Ld. BÁCSKAI V., 1979. 53. 
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Az 1856-65 között házasságot kötő kézművesek iparágak szerinti megoszlása (1-2. 
táblák) beleillik abba a képbe, melyet jelenlegi ismereteink alapján a kisváros 19. századi ipari 
szerkezetéről alkotni tudunk, vagyis jó kétharmadrészt az élelmiszeripar-, fa- és ruházati ipar-
ágak uralják. (A századközepi ipari struktúra azonban adataink szerint valamivel közelebb áll az 
1900-as, mint az 1805-ös állapotokhoz.) A három legfontosabb iparág aránya 1856-65 között 
némileg ugyan eltérő a korábbi és későbbi időmetszetekétől - úgy is mondhatnánk, hogy az 
élelmiszeripar és faipar túl-, a ruházati ipar pedig alulreprezentált - , de ez összefügghet azzal, 
hogy az adott csoportok nem teljesen azonos sokaságokat tükröznek. Az 1805., illetve 1900. évi 
adatokban ugyanis a nőtlen és özvegy kézművesek-kisiparosok is szerepelnek. 

Származását tekintve a múlt század közepén házasodó kézművesek közel kétharmada a 
városon kívül született.10 A külföldről, illetve vidékről bevándoroltak magas arányában - 23, 
illetve 42 százalék (3. sz. tábla) - Szentendre közel áll a szomszédos, méreteiben, fejlettségében 
összehasonlíthatatlanul jelentősebb Pest városához (BÁCSKAI V., 1979). A bevándorlók föld-
rajzi eredete is hasonló Pesthez. A legnagyobb arányt - kereken 55 százalékot - a közeli város-
okból és falvakból származók teszik ki. Nagyságban a következő csoportot a külföldiek, közöttük 
is elsősorban a Morva- és Csehországból idevándoroltak alkotják. Viszonylag jelentős a Ma-
gyarország észak-nyugati területéről (Pozsony, Nyitra és Trencsén megyéből) ideérkezettek szá-
ma is. A máshonnan jöttek aránya elenyésző, kevesebb kilenc százaléknál. Ugyanígy a külföldi-
ek között sem találunk olyat, aki ne az osztrák vagy német birodalom területéről származott vol-
na (4. sz. tábla). A fentiekből következően a bevándorló kézművesek elsöprő többsége német, 
szlovák és morva eredetű, más etnikum - beleértve a magyarokat is - alig található közöttük. 
Figyelmet érdemel az is, hogy a bevándorlóknak mindössze kereken 47 százaléka (az összes 
iparos 33 százaléka) falusi eredetű egy olyan társadalomban, ahol a népesség négyötöd részben 
falun él. Vagyis a szentendrei kézművesség a 19. század közepén nem a helyi társadalomból 
szervesen kifejlődött réteg, hanem közel kétharmadrészben frissen bevándorolt, földrajzi és etni-
kai eredetét tekintve - és mint később látni fogjuk társadalmilag is - heterogén elemeket tömörí-
tő foglalkozási csoport. Mivel a bevándorlók többsége városi és külföldi eredetű, nyilvánvaló, 
hogy a szentendrei kézművesség utánpótlását csak kismértékben meríti a magyarországi falusi 
illetve agrárnépességből. 

A házasságot kötők kereken harmadánál valószínűsíthetünk a „mester", illetve 
„legény" cím használatából következően céhtagságot vagy legalább is céhes képzettséget, céhes 
múltat (5. sz. tábla). Ez sokkal alacsonyabb a 18-19. század fordulójára kimutatható 75-80 szá-
zalék körüli aránynál,11 amiből arra következtethetünk, hogy a „céhesség" szerepe, bár a céhek 
végleges eltörlésére csak 1872-ben került sor, időszakunkban rohamosan csökken. Ti. az anya-
könyvezés alkalmával kézművesek többsége vagy már nem céhtag, vagy amikor adatait a házas-
ságkötőnek tollbamondja, nem tartja szükségesnek a céhes státus (a mester vagy legény állapot) 
feltüntetését, amivel közvetve ennek csökkenő fontosságát bizonyítja. 

Érdemes egymással összevetni a születési helyre és céhességre vonatkozó adatokat is. 
Ebből kitűnik, hogy a mesterként, vagy legényként megnevezettek kereken 84 százaléka szent-

p.) Attól függően, hogy e vitás eseteket hova soroljuk, a helybeli illetőségű kézműves vőlegények száma 86 és 103. az idegeneké 8 és 25 
kőzött váltakozhat. Tekintettel azonban arra. hogy egyrészt esetszámaink amúgy is alacsonyak, másrészt a házasságkötési mozgalom kor-
szakunkban általában nem egy település „belügye" voít, hanem egy településcsoport, az ún. házasodási kör keretén belül játszódott le, cél-
szerűbbnek véltük az összes Szentendrén végbement, valamint a szentendreiek környékbeli helységekben kötött házasságainak - összesen 
111 esetnek - együttes elemzését. 

10. Helyi születésűnek tekintettük a konkrétan megjelölt adatúakon túlmenően azokat a házasulókat is, ahol a születési/illetőségi hely rovatba 
az eskető semmit sem írt be. Ugyanezt a módszert követte Bácskai Vera is a pesti házasságkötések elemzése kapcsán. (BÁCSKAI V., 
1979. 53. p.) 

11.1770-ben a céhtagok aránya 77, 1805-ben 80 volt. (FARAGÓ T„ 19S6.b.) 
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endrei vagy környékbeli születésű. A távolabbról - más magyarországi településekről és külföld-
ről - bevándoroltaknak csak töredéke, mindössze 15 százalék az, akinél valamilyen céh-
kapcsolat feltételezhető. Településtípusonként elemezve kézműveseinket azt látjuk, hogy a mes-
terek és legények - vagyis a céhtagok - aránya a szentendrei, illetve városi születésű kézműve-
sek között sem túl magas. A „helybeli" céhes kézművesek többnyire a környékbeli falvakban 
születettekből kerülnek ki. Összességében is feltűnően magas, kereken 45 százalékos a falusi 
eredetűek között a mesterek és legények aránya. 

Ez megengedi azt a feltételezést is, amit a magyar gazdaságtörténetírás állít, hogy 
tudniillik a falusi kézművesség a 19. század első felében kezdte el komolyabb mértékben a céhbe 
szerveződést (EPERJESSY G., 1967, MÉREI Gy.-VÖRÖS K., 1980). A magunk részéről azon-
ban valószínűbbnek tartjuk azt, hogy a Szentendrére vándorolt, illetve onnan házasodó falusi 
kézművesek inkább csak egy szűkebb, jobban szervezett vidéki ipari elitet reprezentálnak. Min-
denesetre ezekből az adatokból is nyilvánvaló, hogy a céhes szerveződés még ebben az utolsó 
nekifutásnak tekinthető időszakában sem mondható teljeskörűnek és egy-egy céhközpont tényle-
ges hatása, kapcsolatrendszerének kiterjedése az adott közlekedési feltételek mellett csak egy 
szűk, néhány kilométeres sugarú körön belül valószínűsíthető. És mintha egy kicsit ebben az 
időben már a falusiasságot, az elmaradottságot jelentené. 

A továbbiakban két kérdésre: a kézművesek házasságkötésének jellemzőire, valamint a 
házassági és nemzedékek közötti (intergenerációs) mobilitásra összpontosítjuk figyelmünket. A 
vizsgálat során figyeljük a születési helyet, valamint az ipaijogi státust is. A konkrét foglalko-
zást azonban a továbbiakban figyelmen kívül kell hagynunk - a hét ágazat és 29 mesterség kö-
zött szóródó 111 kézművesből nem képezhetők elemzésre alkalmas méretű homogén csoportok. 
Nem tudunk vizsgálatunk jelen stádiumában foglalkozni a kézműves menyasszonyok házassági 
és mobilitási mutatóinak részletesebb elemzésével sem. 

A kézművesek házasságkötésének jellemzői 

A házasságot kötő, földrajzilag különböző eredetű kézművesek között családi állapotu-
kat tekintve jelentős különbségek észlelhetők (6. sz. tábla). A helyi, illetve városi eredetűek több 
mint háromnegyede első házasságát köti meg a vizsgált időszakban, míg a falusi, illetve a kül-
földi születésűek esetében majdnem minden második alkalommal valamelyik (vagy mindkét) fél 
özvegy. Még ha léteztek is bizonyos enyhe különbségek az egyes csoportok korstruktúrái között, 
akkor is nyilvánvaló, hogy jelen esetben a két utóbbi csoport - a falusi illetve külföldi származá-
sú kézművesek - egyértelműen rosszabb házasságkötési esélyeit kell feltételeznünk. Hogy miért, 
azt az újraházasodások elemzésével magyarázhatjuk meg. 

Bár kétségtelen, hogy a fiatal, nőtlen kézművesek özvegyasszonyokkal történő házas-
ságkötése, vagy ugyanennek fordítottja esetenként nem nélkülözi az érdekházasságok motívu-
mait sem - másképpen fogalmazva: a felfelé mobilitás egyik csatornája lehet - vizsgálatunk erre 
nézve kevés bizonyítékot nyújt. A nyolc eset közül, amikor nőtlen férfi nálánál idősebb özvegy-
asszonyt vesz feleségül, mindössze egy ízben feltételezhetünk a férfi oldaláról kezdeményezett 
érdekházasságot (28 éves pomázi születésű kádár szentendrei szőlősgazda 38 éves özvegyét veszi 
el). Az összes többi esetben a férjhez ment özvegyasszony vagy nem helybeli, vagy a félj státusa 
magasabb (pl. budai aranyműves), négy esetben pedig az újdonsült ara kifejezetten alacsony 
státusú: törvénytelen születésű, napszámos özvegye, zsellérasszony. Ráadásul az özvegy családi 
állapotú menyasszonyok egy kivételével 40 évnél fiatalabbak - általában 25-35 év közöttiek. 
Mindebből arra következtethetünk, hogy e házasságkötések motívumai között inkább a nő mun-
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ka- illetve szülőképes kora, mint társadalmi státusa és vagyoni állapota játssza a döntő szerepet. 
Biztosat persze csak a jelenleg folyamatban levő vagyoni helyzet vizsgálat befejezése után 
mondhatunk, amely egyúttal a kézművesek mezőgazdasághoz fűződő kapcsolatát is tisztázni 
fogja. (Szoros kapcsolat esetén ugyanis nyilvánvaló, hogy az önálló háztartásnak állandóan je-
lenlévő fiatal és munkaképes feleségre - női munkaerőre - van szüksége.) 

Sokkal inkább feltételezhető az erős érdekmotiváció a nők házasságkötése esetében. Ezt 
támasztják alá az özvegy kézműves férfiak újraházasodásának adatai is. Az összesen 23 újrahá-
zasodásból ugyanis 6 esetben alacsony, egy esetben ismeretlen státusú családból, további 9 eset-
ben pedig idegen helyről származik a menyasszony. Mindössze két ízben találkozunk a kézmű-
vesek újraházasodása során magas státusú menyasszonnyal, de ezek sem helybeliek: egy pesti 
szenátorlány és egy néhai tiroli kereskedő 63 éves özvegy lánya. 

Fentiekből arra következtethetünk, hogy mind az özvegy nők, mind az özvegy férfiak 
újraházasodása során elsősorban a nők házasodnak „felfelé", vagyis az ilyen házasságot kötő 
férfiak mobilitása lefelé irányuló. Mindkét újraházasodó csoport aránya elsősorban a falusi, il-
letve külföldi származású kézművesek között magas, vagyis ezek házasságkötési esélyei tényle-
gesen rosszabbnak tekinthetők, mint az „őslakosoké", illetve a városi eredetű kézműveseké.12 

Más a helyzet a házasságot kötő mesterek és legények családi állapota közötti különb-
séggel. Itt nyilvánvalóan közrejátszik a két csoport koreloszlásának egymástól való eltérése: a 
legények általában fiatalok, rendszerint 30 év alattiak, míg a mesterek jelentős része az idősebb 
korosztályhoz tartozik. A fentiekből következően a nagyarányú újraházasodás a mesterek köré-
ben az adott időszakban, - amikor még viszonylag magas a halandóság, az átlagos élettartam 
pedig alacsony (vagyis gyakori a megözvegyülés) - természetes jelenségnek tekinthető. Ugyan-
így a korstruktúrából érthető meg az is, hogy vizsgálatunk időpontjában a kézműveslegények 
mindegyike első ízben köt házasságot. Érdekházassággal itt is csak elvétve találkozunk. Talán 
egy esetben tételezhető fel, amikor egy szentendrei molnárlegény egy ugyancsak helybeli mol-
nármester lányát veszi feleségül. (Az egyetlen özvegyasszony, akit egy 35 éves zólyomi születésű 
nőtlen mészáros legény vesz feleségül, egy szőlőkapás 34 éves özvegye, így itt érdekházasságról 
aligha beszélhetünk). 

Nem ennyire egyértelmű a helyzet az átlagos házasságkötési kor esetében (7. sz. tábla). 
Igazán lényeges különbséget a kézművesek között származás szerint nem találunk. Mindannyian 
viszonylag későn, 28 éves koruk körül kötnek házasságot. Ez határozottan elüt a környékbeli 
falusi kézművesek egy évszázaddal korábbi, (FARAGÓ T., 1985/b) illetve a magyar parasztság 
18-19. századi 22-25 év közötti adataiból (ANDORKA R., 1978, 1984), viszont majdnem azo-
nos a pesti férfi lakosság és a pesti kézművesek 1820-as évek végi házasságkötési életkorával.13 

Vagyis feltételezhetően egy általános városi házasságkötési mintával állunk szemben (8. tábla). 
Ellenben a mesterek, illetve legények házasodási kora között már szignifikánsnak mondható a 
két évnyi különbség (7. sz. tábla). Nyilvánvaló, hogy az önállósodásra igényt tartó kézműves 
egy-két szerencsés esettől eltekintve általában később jut hozzá a családalapítás lehetőségéhez, 
egzisztenciájának megteremtése hosszabb időt vesz igénybe. Egyúttal azonban ez az adat arra is 
rávilágít, hogy nem minden kézműves vár a házasságkötéssel a mesterré avatásig. A család-
alapításhoz nem szükséges semmiféle engedély (eltekintve attól, hogy az 1850-es évektől a ka-
tonaidő letöltését vagy a katonai szolgálatra való alkalmatlanságot igazolni kell). A céhbe-
szerveződés részleges volta nem kényszeríti ki sem a várakozást, sem egy mesterözvegy rninden-

12. A bevándorlók házasodási esélyei a 19. század első felében Pesten is rosszabbak voltak a helybeli származásúakénál. (BÁCSKAI V., 
1979. 78. p ). 

13. A pesti férfiak átlagos házasságkötési kora (első házasságok) 1828-30-ban 29,2 év. (BÁCSKAI V., 1979. 99. p.) A kézművesek adataira 
nézve ld. a 8. táblát. 
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áron való elvételét, és a társadalom sem tekinti a családalapítás előfeltételének a teljes gazdasági 
függetlenséget. Vagyis a hagyományos nyugat-európai kézműves házasodási modell működését, 
illetve létezését - az egyenlőtlen korúak gazdasági érdekekből történő összeházasodását - töme-
ges méretekben Szentendrén nem észlelhetjük. 

A házaspárok egymás közötti korkülönbségének vizsgálata szintén érdekes eredménye-
ket mutat (9. sz. tábla). A féijjel egykorú, illetve idősebb feleségek aránya kereken 18 százalék. 
Számuk viszonylag alacsonyabb a városi származású kézművesek, feltűnően magas viszont a 
külföldről bevándoroltak között. Tekintettel arra, hogy utóbbiak esetében arányuk közel áll a 
környező német etnikumú parasztközösségek 18. századi értékeihez, illetve elüt a magyar, szlo-
vák és délszláv falvakétól,14 arra kell gondolnunk, hogy mögötte a bevándorlók által hozott 
„importált" szokásrendszer húzódik meg, mely nem a városhoz, hanem inkább az etnokulturális 
eredethez kötődik. 

Státuscsoportok szerint nézve a házaspárok közötti korkülönbséget a legények és státus 
nélküli kézművesek esetében az egykorú és idősebb feleségek aránya az átlaghoz közeli, a mes-
terek esetében viszont igen alacsony. Ez azonban a házasságkötéskori családi állapothoz hason-
lóan minden valószínűség szerint szintén az eltérő korstruktúrára - a házasodó mesterek idősebb 
voltára - vezethető vissza. 

Egyenként elemezve azt a 13 házasságot, ahol a feleség idősebb, vagy férjével egykorú, 
itt sem találkozunk sok érdekházasságra irányuló motívummal. A szóbanforgó feleségek közül 
három szolgálólány, további hat frissen bevándorolt személy. A vőlegények túlnyomó többsége 
szintén bevándorolt - mindössze három a helybeli: egy varga és két asztaloslegény. Vagyis e 
házaspárok mindkét tagját inkább az alacsony státus és behozott kulturális minták jellemezhetik. 

Nézzük meg ezek után a házassági mobilitás adatait. A származási helyek szerinti cso-
portosítás megoszlásai (10. sz. tábla) azt mutatják, hogy a kézműves endogámiára (a kézműves 
családok egymás közötti házasodására) való hajlamot, s egyúttal a mezőgazdasági önállóktól 
való távolságtartást leginkább a városi származású csoport mutat. A helyi születésű, illetve falusi 
származású kézművesek agrárcsaládokkal történő összeházasodása magasabb arányú, csoport-
endogámiára való törekvésük pedig kevésbé határozott. (A helyi származású kézművesek eseté-
ben figyelembeveendő az, hogy az „ismeretlen" foglalkozású apósok nagy része valószínűleg a 
mezőgazdasági csoportba tartozik). Látszólag meglepő, hogy a legmagasabb arányban a külföld-
ről bevándorolt kézművesek kötnek házasságot mezőgazdasági foglalkozású apák leányaival és 
csak minden ötödik kap kézműves családból származó menyasszonyt. Ez azonban valójában 
csak azt a képet erősíti meg, amit korábban a családi állapot kapcsán kedvezőtlen házasodási 
esélyeikről már felvázoltunk. 

A státuscsoportok házassági mobilitásánál (11. sz. tábla) szintén jellemző eltéréseket 
figyelhetünk meg. A mesterek esetében közepes erősségű a kézművesendogámiára való törekvés 
és rendkívül kicsi a mezőgazdasági foglalkozású családokhoz való kapcsolódás. Ugyanakkor, 
bár a kis esetszámok nem igen engedik meg a határozott megfogalmazást, érzékelhető soraikban 
az, hogy - hasonlóan a városi származású csoporthoz - rokoni kapcsolatokat tudnak kiépíteni a 
rangban-státusban (és valószínű vagyoni helyzetük tekintetében is) fölöttük álló kereskedő-
értelmiségi családokkal. A mesterekkel ellentétben a legények és a státusnélküli (nem céhes) 
kézművesek mezőgazdasági foglalkozású családokba történő házasodása egyaránt viszonylag 
magas. A két csoport között mindössze annyi a különbség, hogy a legények kézművesendogá-

14. Adataink szerint a 18. század közepén hasonló korkülönbség-minták léteztek a környékbeli német etnikumhoz tartozó parasztházaspárok 
tagjai között. Ezzel szemben a magyar, szlovák és délszláv közösségekben szinte kizárólag csak férjüknél fiatalabb korú feleségekkel talál-
kozunk (FARAGÓ T„ 1985.c. 55., 148. p.). Tekintettel ana, hogy a korkülönbség a szokásrendszer lassan változó elemei közé tartozik, 
feltételezhetően ez a minta jellemezhette a 19. század közepi helyzetet is. 
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miára való törekvése lényegesen határozottabb - nyilván a céhes mesterek házasodási modelljét 
kívánták követni. 

Végezetül nézzük meg a menyasszonyok és a vőlegények származás, illetve születési 
hely szerinti megoszlását (12. sz. tábla). Ezek az arányok ismét nagyon jellemzőek. A szentend-
rei születésű kézművesek szinte kizárólag helybeli, illetve a környékbeli falvakból származó 
menyasszonyokat vesznek feleségül. Ugyanez a tendencia érvényesül - némileg enyhébben - a 
falusi eredetű kézművesek esetében is. A városi csoport elsősorban Szentendréhez, valamint más 
városi származásúakhoz kötődik, a falusi és külföldi eredetű kézművescsaládokkal minimális a 
rokoni kapcsolatok kiépítésére irányuló szándéka. Viszont a külföldről bevándoroltak már több-
ször emlegetett rosszabb házasságkötési esélyeit ezek az adatok ismét aláhúzzák: 75 százalékuk 
falusi vagy külföldi származású feleséget kap, a városi származásúakkal és a szentendrei 
„őslakossággal" alig tudnak rokonságba kerülni. 

Összefoglalva a házasságkötésekkel kapcsolatos eredményeket a következőket állapít-
hatjuk meg. Az adatokból földrajzilag-társadalmilag három házasságkötési kör következtethető 
ki. Az első, melyet az egyszerűség kedvéért nevezhetünk „városi" körnek részben helyi eredetű, 
részben más, főként közeli városokból ideköltözött kézművesekből áll. Valószínűleg közöttük 
találjuk a céhes mesterek jó részét. A kört nagyfokú kézműves endogámia, a magasabb rangú 
társadalmi csoportokkal való kapcsolatépítés és az agrár-falusi-külföldi származású kézművesek-
től való távolságtartás jellemzi. Tagjai viszonylag ritkán kényszerülnek arra, hogy akár szárma-
zás, akár életkor, akár családi állapot szempontjából előnytelen állapotú nővel kössenek házas-
ságot. A másik házasságkötési kör, melyet „helyi" körnek nevezhetünk, részben szentendrei, 
részben a környékbeli falvakból beköltözött, illetve a vizsgálat időpontjában is ott lakó, csak a 
házasságkötés miatt Szentendrére érkezett kézművesekből áll. A csoport tagjait a környékbeli 
falvakhoz és a mezőgazdasághoz való szorosabb kötődés jellemzi. Feltételezhetően ide tartozik a 
céhes mesterek másik része, a házasodó kézműveslegények többsége és néhány céhes státus nél-
küli. Végezetül a harmadik házasságkötési körbe sorolhatók a „hátrányos helyzetűek": a szegé-
nyek, az újraházasodók, a falusi származásúak egy része és a külföldi eredetűek - egyszóval 
mindazok, akik az előző két körből gazdasági-társadalmi-származási okokból kiszorultak. Nem 
meglepő, hogy utóbbiak szinte kizárólag céhes státus nélküliek. 

Kézművesnemzedékek 

Rátérve a nemzedékek közötti (intergenerációs) mobilitásra elsőnek a házasságot kötő 
kézművesek apjuk foglalkozása15 szerinti megoszlását vesszük szemügyre. (13. sz. tábla) Ennek 
alapján a vizsgált sokaság három csoportba sorolható. A szentendreiek és a városi származásúak 
kétharmadának apja is kézműves volt, vagyis ezek egy rendkívül zárt csoportnak tűnnek (kicsi a 
belépési mobilitásuk), a más foglalkozású családokból kézművessé lettek aránya alacsony közöt-
tük. A másik két csoport kevésbé zárt. Mindkettőnél 40 százalék körüli a kézművescsaládból 
származók aránya, de soraik további feltöltődésének forrása eltérő. A falusi kézművesek fele-
részben mezőgazdasági és ismeretlen foglalkozású (vélhetőleg valamilyen fokon szintén a me-
zőgazdasághoz kapcsolódó) családokból származnak, míg a külföldiek között viszonylag nagy 
arányt, többmint egyharmadot tesznek ki a zsellér-napszámos családból jövők és a törvénytelen 
származásúak. Vagyis ebből következően jelentős részük olyan alacsony sorból feltörekvő sze-

15. A házasságot kötő kézművesek származása (apjuk foglalkozása) részletesen a kővetkező: 61 kézműves, l-l kereskedő, kocsis, falusi 
jegyző, uradalmi magtáros, 13 szőlősgazda, 9 jobbágyparaszt, 5 nem egészen világos státusú földműves (oeconomus, ruricola, plebejus), 5 
napszámos és szólökapás, 14 esetben pedig az apa foglalkozása ismeretlen. (Utóbbiak közül két kézműves törvénytelen származású). 
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mélynek tekinthető, aki Magyarországra jött szerencsét próbálni és erre mint foglalkozást, a 
kézművességet találta a leginkább alkalmasnak. 

Ha a kézművesek származását iparjogi státusuk szerint tekintjük át (14. sz. tábla), ak-
kor az első pillanatban meglepő adatokkal találjuk szembe magunkat. Épp a céhes eredetűek, a 
mesterek és legények azok, akik között meglehetősen magas a földműves családokból származók 
és mindössze 40 százalék körüli a kézműves eredetűek aránya. Ha azonban visszaidézzük azt, 
hogy igen sok közöttük a falusi eredetű, akkor már nem olyan furcsa az, hogy több mint egy-
harmaduk jobbágyparaszti, illetve szőlősgazda családból jött. Egyúttal azonban ez a tény rávi-
lágít arra is, hogy a 19. század közepén már nem minden esetben feltétlenül a céhes kézművesek 
között a legerősebb az ipari foglalkozás családi hagyományozódása. A falusi céhekben sok a 
paraszti eredetű „homo novus", míg számos, a kézművességbe, mint társadalmi - foglalkozási 
csoportba való tartozást fiára örökítő személy már nem rendelkezik céhes státussal. 

A társadalmi csoportba tartozás, a társadalmi státus örökítésén túlmenően érdemes 
megnézni konkréten az egyes mesterségek hagyományozódását is. Az esetek kereken 26 száza-
lékában azonos az apa és fiú foglalkozása, 8 százalékban pedig rokon mesterséget művelnek.16 

(15. sz. tábla) Az azonos és rokon szakmák művelése az előbbiekhez hasonlóan a nem céhes 
kézművesek között a legmagasabb, de itt sem éri el a 40 százalékot. Vagyis az a régebbi ipartör-
téneti irodalomban gyakori vélekedés, hogy a mesterség a hagyományos kézművességben apáról 
fiúra száll, Szentendre esetében nem igazolható. A mesterségörökítésének aránya lényegesen 
alacsonyabb, mint a kézműves társadalmi csoportba tartozásé. 

A foglalkozás-öröklési esetek közel kétharmada 6 mesterséghez kötődik. (16. sz. tábla). 
Elsősorban a faipari, illetve fával dolgozó mesterségek (asztalos, ács, kádár), illetve a legna-
gyobb beruházást igénylő molnárság az, ami adataink szerint családon belül hagyományozódik. 
De talán nem is a mesterségek jellege a legfőbb tényező. Származásuk szerint csoportosítva az 
apjuk foglalkozását folytató kézműveseket kiderül, hogy 67 százalékuk szentendrei vagy kör-
nyékbeli születésű. Belegondolva ez egészen természetesnek tűnik. A foglalkozás örökítésére -
ami nemcsak egy mesterség technológiájának megtanulását, hanem optimális esetben műhely, 
szerszámkészlet és megrendelői kör hagyományozását is jelenti - igazában csak akkor van mód, 
ha nem teszi azt lehetetlenné a földrajzi távolság. 

Nézzük meg most ezt a foglalkozásváltást az apák oldaláról (17. sz. tábla). Eszerint 
adataink csak két csoportot alkotnak. Gyakorlatilag az összes bevándorló együvé tartozik: a 
kézműves apáktól származó Szentendrére vándorlók vagy házasodok 90 százalék körüli arány-
ban kézművesek maradnak. Az apjuk ipari foglalkozását nem folytatók aránya (a kilépési mo-
bilitás) jelentéktelen. Ezzel ellentétes viszont a szentendrei születésűek viselkedése. E csoport-
ban a kézműves apák fiainak több mint harmada mezőgazdasági foglalkozásúvá, szinte kizáró-
lag szőlőbirtokossá lesz. Vagyis itt két ellentétes mentalitás áll szemben egymással. Egy, az 
iparűzéshez erősen ragaszkodó, melynek hordozói elsősorban a bevándorlók, s egy másik, a 
kézművességhez nem túlságosan kötődő, azt főként a mezőgazdaság irányában elhagyó, mely 
leginkább az „őslakosokra", a szentendrei születésű kézműves-utódokra jellemző. (Érdemes len-
ne ennek motívumait közelebbről is megismernünk - sajnos erre a kérdésre az anyakönyvek 
nem adnak választ.) 

Ha megpróbáljuk az intergenerációs mobilitásra vonatkozó eredményeinket összeren-
dezni, akkor a következőket állapíthatjuk meg. A mobilitás méretét tekintve (18. sz. tábla) kéz-

16. Rokon mesterségeknek tekintettük azokat, ahol a használt nyersanyagok, az alkalmazott eszközök és munkafolyamatok azonosak, illetve 
egymáshoz közelállók, így a szerszámkészlet valamint a tudás részben örökíthető volt: pl. ács-asztalos-kádár-molnár, kerékgyártó-kovács, 
szabó-takács-kalapos, mészáros-kocsmáros. (Az utóbbi, látszólag furcsa párosítást számos 18. századi adat alátámasztja a kornyékről, mi-
szerint kettős foglalkozásként gyakorolták.) 
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műveseink két csoportba oszthatók. A vidéki városokból származók viszonylag kevéssé mobilok, 
megfelelnek annak a képnek, amit a szakirodalom alapján a hagyományos kézművességről al-
kothatunk. Ezzel ellentétben az „őslakosok", a falusi és külföldi eredetű kézművesek sokkal 
mobilabbak annál, mint ahogy azt egy ilyen, lényegében még tradicionális kisvárosi társadalom-
ról előzetesen gondoltuk. A stabil, társadalmi helyzetüket apjukhoz képest nem változtatók ará-
nya alig éri el közöttük a 40 százalékot. (Majdnem biztosra vehető, hogy az „ismeretlen" csoport 
szintén a mobil kategóriába tartozik.) Ez a mobilitás azonban a rendi jellegű társadalmi csoport-
határokat nemigen lépi át. A felfelé emelkedés: a napszámosból, törvénytelen gyermekből kéz-
művessé, illetve a kézművesből a korszakban viszonylag magas társadalmi státust jelentő hiva-
talnok-értelmiségivé, kereskedővé válás összességében csak az esetek 8 százalékára tehető 
(nemesség szerzéséről nem tudunk), míg a lefelé, napszámos sorba süllyedők, illetve az értelmi-
ségből a kézművességbe átszármazók aránya ennél is kisebb, alig haladja meg a 4 százalékot. 
Adataink tanúsága szerint az egyének státus- és foglalkozás váltása főként horizontális, elsősor-
ban a különböző gazdasági szektorok között zajlik le.17 

A mobilitás irányát is tekintetbe véve származási csoportjaink már különböző képet 
mutatnak. A szentendrei és a falusi csoport nagyjából hasonlóan viselkedik: mindkettő erősen 
mobil, mozgásuk azonban döntően horizontális, gazdasági szektorok közötti. Talán a falusi ere-
detű csoport esetében egy árnyalattal erősebb a lefelé mobilitási tendencia - bár kérdés, hogy 
kategóriáink ebben az esetben mennyire fedik a valóságot. (Nem teljesen biztos ugyanis, hogy 
például a falusi jegyző fia számára egyértelműen lefelé mobilitásnak tekinthető a városi kézmű-
vessé válás.) A városi csoport mobilitása, mint említettük alacsony és nagyobbrészt szintén hori-
zontális jellegű. Teljesen eltérő képet mutatnak viszont a külföldiek: mobilitásukat egyértelműen 
a felfelé emelkedés jellemzi, nem a gazdasági szektorváltás. Ha a mobil kézművesek szektorvál-
tásait vizsgáljuk meg (19. sz. tábla), akkor az egyes származási csoportok némileg másképp cso-
portosíthatók. Az „őslakos" kézművesek mobilitása — első pillanatban elég meglepő módon - az 
iparból a mezőgazdaság felé irányul. A köztudatban általánosnak tekintett képet - a mezőgazda-
ságból az iparba áramlást - elsősorban a városi, illetve falusi származásúak esetében tapasztal-
hatjuk, ennek mérete azonban viszonylag szerény. A külföldi származásúak esetében a kép nem 
egyértelmű a részben hiányzó foglalkozás-adatok miatt, de semmiképpen sem valószínű körük-
ben a mezőgazdasági szektor kibocsátó szerepének dominanciája. Összességében az áramlás 
iránya, mint az várható volt, elsősorban a kézművesség felé mutat. Ezt a tendenciát azonban két, 
számunkra új jellemvonás kíséri: 

a. a kibocsátó szektor nem egyértelműen a helyi/magyarországi mezőgazdaság (sőt, ha a nettó 
értékeket nézzük, akkor szerepe másodlagos); 

b. a helybeli származású kézműves réteg mozgása a mobilitás főtendenciájával ellentétes irá-
nyú. 

Értelmezés, összegzés, kitekintés 

Ahhoz, hogy vizsgálatunk eredményeit értelmezhessük, szükséges azokat tágabb össze-
függésekbe és összehasonlításokba beágyaznunk. (A kutatások általunk megismert állapotából és 
irányából következően elsősorban csak osztrák, német, francia és svéd összevetésekkel élhe-

17. A mobilitás szélsőségesebb formái: a pappá levés, illetve katonává válás vagy csavargóvá süllyedés, - melyek gyakran helyváltozással is 
jártak - hiányoznak számsorainkból Ezek nagyságrendje azonban feltételezhetően oly kicsi, hogy a megállapított tendenciákat aligha mó-
dosíthatja. Horizontális mobilitásnak tekintettük a kézműves, illetve szőlősgazda (telkesjobbágy) birtokos paraszt csoportok közötti moz-
gást. Egyébkent az adatok némileg torzítanak, mivel csak a házasságot kötöttekre vonatkoznak. 
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tünk.) Úgy tűnik, hogy házasságkötésük tekintetében a szentendrei kézművesek a 19. század 
közepén hasonló mintákat követnek, mint más városokban élő társaik: átlagos házasságkötési 
koruk első házasságuk alkalmával az elérhető adatok szerint a 18-19. században 28-29 év körü-
li.18 Ezt Magyarországon nevezhetjük városi mintának, mivel, mint korábban említettük a kör-
nyező falvakban élő parasztok és kézművesek házasságkötési gyakorlatánál több évvel maga-
sabb, eredete azonban minden valószínűség szerint nem annyira a városi életmóddal, mint in-
kább a városlakók többségének idegen származásával, bevándorló voltával függ össze. Nyugat-
Európában ilyen településtípusok közötti éles különbségekkel nem is igen találkozunk, a kézmű-
vesek, a városi és vidéki népesség, illetve az össznépesség átlagos házasságkötési kora a magya-
rországinál sokkal közelebb áll egymáshoz.19 Aligha tévedünk tehát, ha ezt nem elsősorban 
foglalkozási, vagy csoport sajátosságnak, hanem olyan öröklött (és Magyarországra behozott) 
etnokulturális mintának tekintjük, amely összefügg a katolikus szentendrei kézművesek jelentős 
részének osztrák, német, morva és cseh etnikumával, illetve földrajzi eredetével. A kései házas-
ságkötési kor viszont alapvetően befolyásolja az életpálya alakulását, vagyis a kézművesek mo-
bilitásának folyamatát. Az esetek jelentős részében a mesterség megtanulása és begyakorlása, az 
ezzel összefüggő vándorlások, az önállósodás alkalmával gyakran megtörténő új helyre telepe-
dés és általában az önállósulás rendszerint megelőzi a házasságkötést. Mód van tehát arra, hogy 
utóbbit megfontoltabban, ugyanakkor a szülők által kevésbé befolyásoltan, az egyéni karrier-
érdekeket is figyelembe véve hozzák létre. Persze, mint azt Szentendre egymástól elkülönült 
házasságkötési körei mutatják, az idegenből érkezett kézműves számára az új, rokoni kapcsola-
tokkal még nem eléggé átszőtt környezetben szándékai valóra váltása nem mindig egyszerű. 

Fentiekből következően nem meglepő tehát, hogy a szentendrei kézművesek házasság-
kötési mobilitása erős hasonlóságot mutat a vizsgálható korabeli német és francia mintákkal 
(20. sz. tábla). A kézműves házasságkötéseket általában viszonylag magasfokú - 50-70 százalé-
kos - foglalkozási endogámia jellemzi. Másodsorban az egyéb, illetve mezőgazdasági foglalko-
zási csoportokkal, harmadikként pedig a felső rétegekkel építenek ki házassági kapcsolatokat. 
Szentendre esetében a sorrend ugyanez, azonban az arányok némileg mások. A kézműves házas-
ságkötések foglalkozási endogámiája viszonylag alacsony, nem éri el a 40 százalékot és nagyon 
közel áll hozzá a mezőgazdasági csoportba tartozó apósok/menyasszonyok aránya. A kereskedő-
értelmiségi rétegekkel történő összeházasodás előfordulása ugyanakkor itt a legritkább. Mindeb-
ből két dologra is következtethetünk: 
a. a kézművesség Szentendrén a 19. század közepén társadalmi kapcsolatait tekintve (de való-

színűleg tágabb értelemben is) viszonylag kevésbé határolódik el a mezőgazdaságtól, ugyan-
akkor sokkal messzebb áll a felső rétegektől; 

b. mivel a házasodok társadalmi összetétele bizonyos mértékig tükrözi a környező társadalmat 
is, a szentendrei kézművesek egy lényegesen nagyobb mezőgazdasági foglalkozású és kisebb 
értelmiségi-kereskedő elitet tartalmazó, sokkal inkább falusias-agrár társadalomban élnek és 
működnek, mint a megfigyelt nyugat-európai városokban élő és házasodó társaik. Hiába ren-
delkeznek tehát - mint az intergenerációs mobilitásukra vonatkozó adatainkból kikövetkez-
tethető - a foglalkozási endogámiát előnyben részesítő házasságkötési szokásrendszerrel, hi-
ába származik jelentős részük városokból, ha a választható házassági partnerek számottevő 
része paraszt- illetve mezőgazdasági foglalkozású családból kerül ki. így a házasságkötések 
során kényszerűségből jelentős lesz a strukturális mobilitás. 

18. BARDET, J-P., 19S3. 255. p.; CHARBONNEAU, H., 1970. 75. p.: GUILLAUME. P., 1972. 271. p.; ROSENBAUM, H.. 1982. 148-
149. p. 

19. Ld. GAS KIN, K„ 1978. cs FLINN, M. W„ 1981. müveit és az azokban hivatkozott irodalmat. 
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A foglalkozások apáról-fiúra hagyományozódását tekintve (21. sz. tábla) ismét erős a 
hasonlóság a nyugat-európai és szentendrei kézművesség között, bár utóbbiak 26 százalékos 
mesterség öröklése inkább a megfigyelt arányok alsó sávjába tartozik. (Lehetséges persze, hogy 
vizsgálatunk egy átalakulási folyamatot tükröz, erre azonban csak további mobilitás metszetek 
elkészítése után adhatnánk végleges választ.) Összességében ez az arány alacsonynak mondható, 
azt mutatja, hogy kézműves-dinasztiák kialakulásáról korszakunkban már egyre ritkábban be-
szélhetünk. 

A nemzedékek közötti mobilitás (22. sz. tábla) arányai hasonlóak a házassági mobilitá-
séhoz - a kettő között magas fokú a konzisztencia. A fontossági sorrend ugyanaz: a kézműves-
ség szinte minden városban erősen zárt csoportot alkot, a legtöbb kézműves apja is kézműves 
volt. Nagyságrendben a következő kategóriát a mezőgazdasági és egyéb foglalkozású apák utó-
dai alkotják, míg a kereskedő-értelmiségi rétegekből a kézművességbe átszármazottak aránya 
rendkívül alacsony. Szentendre adatai ezúttal kevésbé eltérőek a nyugat-európai városokétól. 
Bár a mezőgazdasági-foglalkozási csoportokból jövő kézművesek aránya ismét itt a legmaga-
sabb, nagyságrendje közel áll a francia és német városokéhoz, csakúgy, mint a kézműves- illetve 
felsőrétegből származóké. Ez a hasonlóság azonban egyúttal egy újabb eltérést is jelent: Szent-
endrén a házassági és az intergenerációs mobilitás között sokkal nagyobb a különbség, élesebb a 
diszkrepancia, mint az összehasonlított nyugat-európai városokban. Utóbbiaknál a kézművesség 
tulajdonképpen minden szempontból, míg Szentendrén elsősorban csak a nemzedékek közötti 
mobilitás tekintetében mondható zártnak, házassági mobilitását tekintve nem. 

A mobilitás méretei és esélyegyenlőtlenségei tekintetében jelenleg nincs módunk az 
előbbiekhez hasonló összevetésekre. Egyrészt az említett vizsgálatok társadalmi-foglalkozási 
kategorizálása nem minden esetben annyira egyértelmű, hogy ilyen összevetéseket végezhessünk 
velük, másrészt a szerzők általában nem számolnak finomabb mutatókat. A másik lehetőség - a 
szentendrei kézműves és más helyi társadalmi rétegek összevetése - pedig csak vizsgálatunk 
későbbi szakaszán lesz végrehajtható. Mindössze a lehetőségek jelzésére közlünk néhány arányt. 
A szentendrei kézművesek mobilitásának asszociációs indexe (az ún. Glass-index) a 19. század 
közepén 6,2. Lényegesen magasabb tehát annál a 3,4 értéknél, melyet Andorka Rudolf a kisipa-
rosokra vonatkozóan 1938-ra számított (ANDORKA R., 1982). Vagyis a múlt század közepi 
hagyományos kézművesség - legalábbis Szentendrén - még sokkal zártabb, kevésbé mobil réte-
get alkot, mint a modernizálódó huszadik századi magyar társadalomban élő utóda. Megjegy-
zendő ugyanakkor, hogy más társadalmi rétegeknél (értelmiség, napszámosok) viszont még 
1938-ban is találunk ugyanilyen, sőt ennél magasabb indexértékeket - következésképp a szent-
endrei kézművesség, mint társadalmi réteg 19. század közepi zártsága annak ellenére, hogy ma-
gasabb a 20. századinál, extrém méretűnek nem nevezhető. 

Adatainkból úgy tűnik tehát, hogy a szentendrei kézművesek 19. század közepi mobili-
tásában a házasság nagyobb szerepet játszik, mint a foglalkozásváltás. Ebből kétféle következte-
tés vonható le: 
a. lehetséges, hogy a szentendrei kézművesekben a családi szocializáció nem alakított ki na-

gyobb méretű foglalkozásváltásra irányuló törekvést és magasabb arányú házassági mobilitá-
suk pusztán a strukturális kényszerből fakad; 

b. ugyanígy lehetséges azonban, hogy van bennük foglalkozásváltásra irányuló törekvés, de az 
őket körülvevő magyarországi társadalom viszonylag zárt, alacsony mobilitási hajlandóságú, 
a házasságon kívül nem igen van más felfelé emelkedési csatorna a nagyobb vagyonnal és 
kiváltságokkal nem rendelkező rétegek számára. (Legfeljebb a római katolikus egyház, ez 
azonban csak a családalapításról való lemondás esetében használható mobilitási csatorna-
ként). 
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Bár kétségtelen, hogy a strukturális kényszer is lehet erős, különösen a faluhelyre tele-
pedett újonnan bevándorolt kézművesek házasságkötési esetében, véleményünk szerint azonban 
mindenképpen számolnunk kell a második lehetőséggel, a társadalom viszonylagos zártságával, 
merevségével is. Szentendrei adataink legalábbis arról tanúskodnak, hogy bár a kézművesek 
jelentős részében van mobilitási szándék, ugyanakkor még közöttük is észlelhetők bizonyos tár-
sadalmi elkülönülési folyamatok. (Utóbbiak valószínűleg még erősebbek, mint ahogy azt megfi-
gyeléseink mutatják, mivel a Magyarországon ekkor még igen erős vallási-etnokulturális kü-
lönbségeket vizsgálatunk a használt forrás természete miatt csak igen korlátozottan mutatja.)20 

A szentendrei kézművesek házassági mobilitása elsősorban a különböző társadalmi 
csoportok közötti kapcsolatokban, illetve e csoportok helycseréjében játszik szerepet. Azt az 
úgynevezett „kézműves házasodási modellt", melynél a legény önállósulását a mester lányával 
vagy özvegyével történő összeházasodás segíti elő, sem a házasfelek életkorára, családi állapotá-
ra vonatkozó, korábban már idézett adatok, sem a menyasszonyok származása nem támasztja 
alá. Az ismert foglalkozású menyasszonyok közül ugyanis mindössze 18 százalék esetében azo-
nos mesterségű az após jövendőbeli vejével, ami még az elég alacsony, 26 százalékos foglalko-
zás öröklési aránynál is kevesebb. Úgy is fogalmazhatnánk tehát, hogy a szentendrei kézműve-
sek körében a házasságkötés a 19. század közepén sokkal inkább a szektorális (gazdasági ágaza-
tok közötti), mint a társadalmi-vagyoni mobilitás csatornája. Nyugat-Európával összevetve 
megkockáztathatjuk azt a hipotézist, hogy ott egyrészt nagyobb a házasságkötés gazdasági sze-
repe, - ezt látszik alátámasztani a házassági szerződéskötés rendszerének széleskörű elteijedtsé-
ge, a házasságkötés és önálló háztartás alapítás szoros egymáshoz kapcsolódása is - másrészt 
viszont fontosabb szerepet kap a társadalmi mobilitásban a foglalkozásváltás.21 Ezzel szemben 
Magyarországon a még fennálló privilégiumok rendszere, illetve a társadalom beidegződöttsége 
az emelkedést inkább a házasságkötésen, mint a foglalkozásváltáson keresztül teszi lehetővé, 
viszont maga a házasságkötés kevésbé tekinthető minden egyes esetben egyúttal szorosabban 
vett gazdasági aktusnak (és mint az elsősorban a parasztság körében megfigyelhető, nem jár 
minden esetben együtt önálló háztartásalapítással sem.) Az más kérdés, hogy hiába jelentősebb 
nálunk a házasság, mint mobilitási csatorna szerepe a nemzedékek közötti státus- és foglalko-
zásváltásénál, ha összességében csak szerény lehetőségeket nyújt a társadalmi emelkedés számá-
ra. Jelentősége ugyanis viszonylagos, elsősorban a gazdasági szektorok közötti mozgást segíti 
elő. 

Nemzetközi összevetésünket azzal zárhatjuk, hogy a szentendrei kézművesek mobilitá-
sa sok tekintetben hasonló a nyugat-európai városokban élő társaikéhoz. E hasonlóság minden 
valószínűség szerint nem véletlen, mivel egyrészt bizonyos párhuzam a magyar és nyugat-
európai - elsősorban az osztrák és német - kézművesség fejlődése között is húzható, másrészt a 
szentendrei iparosok jelentős része vagy közvetlenül, vagy néhány generációnyi távolságba visz-
szatekintve Nyugatra vezetheti vissza származását. Ennek következtében társadalmi viselkedé-
sét, törekvéseit meghatározó mentalitása, kulturális öröksége, szokásrendszere is onnan ered. Jól 
mutatja ezt, hogy a Szentendrére bevándoroltak mobilitási magatartása - különösen a külföldi 

20. A felekezeti elkülönülés erősségét jól mutatják a vegyesházasságokra vonatkozó adataink. 1856 és 1865 között összesen 15 vegyesházas-
ságot jegyeztek fel a római katolikus anyakönyvbe, a házasságkötéseknek tehát kereken 87 %-a felekezetileg endogám, 13 % pedig vegyes. 
Ez viszonylag magas arány, (a korabeli, magyarországi átlag 8 % körüli), azonban felekezetenként nézve azt látjuk, hogy a két legnagyobb, 
a római katolikus és a görögkeleti közt mindössze öt ízben - előbbiekhez viszonyítva az esetek 4,5, utóbbiakhoz viszonyítva 6,5 %-ban -
következik be vegyesházasság Az „őslakos" orthodox szerbek nem törekszenek túlságosan a más származású és más felekezetekhez tarto-
zó személyekkel való rokonságba kerülésre. A vegyes házasságok túlnyomó részét a népesség töredékét alkotó református, és evangélikus 
felekezetekhez tartozók, illetve a katolikus bevándorlók kötik: a tíz katolikus-protestáns házasság között mindössze három olyat találunk, 
ahol mindkét fél szentendrei származású. 

21. HÖRSELL, A., 1982. 31-34. p.; LÖFGREN, O.-GAUNT, D., 1979. 10-12. p.; ROSENBAUM, H., 1982. 148-150. p. 
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eredetűeké - más, mint az úgynevezett „őslakosoké". Persze, mint azt eredményeink mutatják, 
nemcsak e két csoport, hanem általában a szentendrei és nyugat-európai kézművesek mobilitási 
mutatói között is vannak különbségek annak ellenére, hogy a megfigyelt nyugat-európai város-
okban szintén meglehetősen magas (50-80 százalék) a bevándorló kézművesek aránya.22 E kü-
lönbségek feltételezhetően abból erednek, hogy a bevándorlókat befogadó 19. század közepi ma-
gyar társadalom fejlődését tekintve minden hasonlóság ellenére is visszamaradottabb állapotok 
között él. Magyarország ekkor a polgárosodásnak épp csak a kezdetén jár, társadalomszerkezete 
sok tekintetben még a hagyományos rendi világra jellemző. Ugyanakkor rendelkezik sajátos 
jellemvonásokkal, sajátos szokásrendszerekkel is, mint azt például a házasságkötésre vonatkozó 
magyarországi összehasonlító adataink érzékeltethetik.23 A bevándorlóknak a helyi társadalom-
hoz való kényszerű alkalmazkodása viszont szükségszerűen eltávolítja őket bizonyos mértékig 
kibocsátó közegük, otthonuk eredeti viselkedési mintáitól, házasodási és mobilitási modelljeitől. 

Próbáljuk meg ezek után a szentendrei kézművesek mobilitásáról szerzett ismereteinket 
a város tágabb értelemben vett gazdasági- és társadalomtörténetébe beágyazni. Először foglaljuk 
össze azt, amit a szentendrei kézművesség mobilitásáról és csoportszerkezetéről vizsgálatunk 
alapján megállapíthatunk. A 19. század közepi Szentendre kézművessége több rétegből tevődik 
össze, melyek eltérő házasodási és mobilitási mintákkal jellemezhetők. (23. sz. tábla) A rétegbe 
tartozást elsősorban a társadalmi helyzettől és eredettől nem független születési/származási hely 
határozza meg. A köztudatban élő hagyományos kézműves képnek közülük leginkább a városi 
eredetűek felelnek meg: mind házasodási, mind intergenerációs be- és kilépési mobilitásuk ki-
csi, zárt, a többiektől némileg elkülönülő réteget alkotnak. Ez a réteg azonban az egész szent-
endrei kézművességnek csak alig több, mint negyedrészét teszi ki. A többség három más, külön-
böző viselkedésű csoportba vagy rétegbe tartozik. Az „őslakos" szentendrei csoport kézműveseit 
magas intergenerációs mobilitás jellemzi, mely irányát tekintve elsősorban horizontális, szekto-
rok tekintetében pedig az összes többi csoporttal ellentétben az iparból a mezőgazdaság felé irá-
nyul. Úgy tűnik, hogy az „őslakosok" fokozatosan visszavonulnak az iparűzéstől, s minden való-
színűség szerint arányuk a város kézművességében fokozatosan csökken. A falusi származású 
kézművesek intergenerációs mobilitása szintén magas, elsősorban szintén horizontális irányú, 
de mozgása a mezőgazdaságból a különböző kézműves szakmák felé irányul - mintegy az első 
jele a vidékről városba, az agrár foglalkozásokból az ipar felé való törekvésnek, amely a 19. szá-
zad utolsó harmadát fokozódó mértékben jellemezni fogja. Végül a külföldi eredetű kézművese-
ket egy újabb, negyedik jellemző együttessel írhatjuk le. Intergenerációs mobilitásuk szintén 
magas, de nem pusztán horizontális irányú, hanem viszonylag számottevő társadalmi emelke-
dést is magában foglal. Mozgásuk szintén az ipar felé irányul, de nem elsősorban a mezőgazda-
ságból, hanem egy jóval vegyesebb gazdasági-társadalmi háttérből indul ki. Tulajdonképpen a 
falusi származású kézművesekkel együtt pótolják az ipart elhagyó „őslakosokat" a város gazda-
sági életében. E csoport felemelkedésének üteme azonban viszonylag lassú, mivel útja szinte 
kizárólag csak a nemzedékek közötti foglalkozásváltás lehet, amelyet - ellentétben a másik há-
rom csoporttal - nem segít a házassági mobilitás. A külföldi eredetű kézművesek házasodási 
esélyei ugyanis lényegesen rosszabbak, mint a többi csoporté, nem nyújtanak elegendő lehetősé-
get, elég széles csatornát a felfelé emelkedés számára. 

Azt mondhatjuk tehát, hogy a szentendrei kézművesség régi és új elemek ötvözete. (Ezt 
az ötvözet jelleget érdemes hangsúlyoznunk, mivel a kézművességet-kisiparosságot a kapitalista 
nagyipari fejlődés szemszögéből kiinduló vizsgálatok többnyire egészében egy régóta változatlan 

22. EDGREN, L„ 1986.; GUILLAUME, P.. 1972. 277. p.; MITTERAUER, M, 1979. 198-199. p. 
23. Szentendre környékére nézve: FARAGÓ T., 1985.b.-c., a magyar parasztságra nézve: ANDORKA R., 1981. 
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társadalmi képződménynek szokták tekinteni.) Az „őslakos", valamint a városi eredetű kézmű-
vesek képviselik a régi elemet, a 19. század első felének világát, a falusi, illetve külföldi eredetű 
bevándorlók az újat. Nagy szavakkal fogalmazva: a polgárosodó Magyarországot. A külföldiek 
többsége ugyanis már nem céhes kézműves, hanem olyan felfelé mobil elem, aki valószínűleg 
közelebb áll a kisiparos-kisvállalkozó fogalmához s mint ilyen, a kapitalista fejlődésnek ponto-
san olyan szükséges eleme, mint az eddig szinte kizárólagosan a kutatások homlokterében állt 
gyári munkásság. A falusi származásúak pedig, akik jelentős részben a hagyományos mezőgaz-
daságot hagyták el, a munkamegosztási folyamat előrehaladásának, a falu és az agrártársadalom 
átalakulásának előhírnökei. 

A 19. század első felének szentendrei kézművessége gazdasági recesszióban él. A város 
élettere kicsi, s a tágabb környezet sem ad túlságosan sok ösztönzést, nem nyújt túl sok gazda-
sági lehetőséget a hagyományos kézművességnek. Az ország egészének lassú a fejlődése, kivéve 
a jövőbeni felfutás ígéretét jelző néhány, már változóban lévő városi és vidéki gócpontot. Ráadá-
sul a fejlődésnek hamarosan egyik fo motorjává váló Pest egyelőre még inkább elszívja a lehető-
ségeket a környező kisvárosoktól, impulzusokat csak a század végétől fog adni számunkra. 
Ezekre a rossz lehetőségekre adataink szerint Szentendrén a hagyományos kézművesség kétféle-
képpen reagál. Az egyik magatartást mintánkban a városi eredetű kézművesek képviselik: mes-
terségükhöz, hagyományaikhoz ragaszkodva gazdasági és társadalmi értelemben egyaránt be-
zárkóznak. A másik magatartást az „őslakos" kézművesek képviselik, akik fokozatosan elfor-
dulnak az ipartól a Szentendrén mindig is nagy hagyománnyal rendelkező szőlőművelés felé. 
(Ez a magatartás minden valószínűség szerint az itt nem elemzett görög-keleti kézművességre is 
jellemző, hisz a régi, balkáni eredetű mesterségek hanyatlása, visszaszorulása már a 18. század 
végétől megfigyelhető.) Mindkét csoportban közös, hogy a falvakkal - a parasztokkal, falusi 
származású kézművesekkel - szemben igyekeznek távolságot tartani. Ebben egyaránt közre-
játszhatnak státus-, életmódbeli-, származási- és etnokulturális különbségek. Összességében 
mindezek párosulva a kedvezőtlen konjunkturális körülményekkel addig, amíg ez a két réteg 
szabja meg a helyi kézművesség arculatát, egészében fékezik a városba vándorlás folyamatát, 
mivel az adott időszakban itt más gazdasági ágazat vagy szolgáltatás nem képes jelentősebb új 
népesség foglalkoztatására. A lefékezett bevándorlás viszont a rossz halandósági viszonyok kö-
zepette megállítja a város népességnövekedését, sőt a 18. század végéhez képest a lakosságszám 
vizsgálatunk időszakának elejére jó 20 százalékkal csökken. A másik következmény pedig szű-
kebb értelemben az ipar szerkezetének, tágabb értelemben a kisváros egész társadalmi struktúrá-
jának megmerevedése. (FARAGÓT., 1986.a-b) 

Az ábrázolt fejlődési trend időszakunkban változik meg, még pedig úgy tűnik, hogy 
Szentendre esetében jelentős mértékben nem belső, hanem külső tényezők eredményeképp. Az 
185Ü-es évektől induló európai gazdasági konjunktúra Magyarországon is érezteti hatását, sőt 
összefonódik a polgári társadalom, a polgári élet jogi biztosítékainak, gazdasági és társadalmi 
kereteinek, intézményrendszerének kialakulásával. E folyamatok egyrészt megkönnyítik az 
egyének mozgását, másrészt lehetőségeket teremtenek új háztartások, új egzisztenciák, új műhe-
lyek, új vállalkozások alapítására általában és minden valószínűség szerint Szentendrén konkré-
tan is. Sajátos jelenség viszont, hogy e lehetőséget számottevő részben nem a falusi népesség, sőt 
részben nem is magyarországi lakosok használják ki. Ez ismét lényeges különbség Szentendre 
(vagy Pest) és a nyugat-európai városok kézművessége között: sehol sem találunk utóbbiak ese-
tében olyan arányú külföldi bevándorlást, mint amelyet a mi adataink tükröznek.24 Úgy tűnik, 
mintha a falusi népességnek jelentős részben nem lenne elég késztetése arra, hogy kézművessé 

24. Ld. a 22. jegyzetben idézett irodalmat. 
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legyen és/vagy Szentendrére bevándoroljon. Valószínűleg többségük nem rendelkezik használ-
ható képzettséggel - Magyarországon nincs olyan kiterjedt mértékű vállalkozók által szervezett 
természetes ipariskolaként működő háziipar, mint Nyugat-Európában s az elzárkózás, illetve 
részben a felekezeti és etnokulturális különbségek miatt nyilván többnyire nincs meg az a társa-
dalmi ismeret- és kapcsolatrendszere sem, ami a helyváltoztatáshoz, a városba vándorláshoz 
szükséges lenne. S feltehetőleg még nincs meg az a földtől való „menekülési vágya" sem, amely 
néhány évtized múlva már ezreket - elsősorban fiatalokat - fog magával ragadni. 

Van azonban két kivételünk a fenti megállapítások alól: a környező falvak kézművesei, 
valamint a nyugati határszéli megyék lakossága. Az első esetben adataink bizonyítják, hogy a 
környék kézművesei a szentendreiek egy részével - nyilván a szegényebbekkel, alacsonyabb 
státusúakkal - rendszeres családi-társadalmi kapcsolatokat tudnak kiépíteni. A falusi származá-
sú kézművesek intergenerációs mobilitására vonatkozó adatok alapján még azt a feltevést is 
megkockáztathatjuk, hogy a városba vándorlás folyamata valószínűleg két lépcsős: elsőlépésben 
az egyén ipari képzettséget szerez, majd - elsősorban házasság révén - városi letelepedési lehe-
tőséget teremt magának. 

Sajátos jelenség a nyugat-magyarországi területekről történő bevándorlás is. Ennek 
minden valószínűség szerint valamilyen hagyománya és társadalmi kapcsolatrendszere van, ez 
azonban jelenlegi adatainkból sajnos nem bontható ki, okainak feltárásához még további kutatá-
sok szükségesek. Mindenesetre feltűnő az, hogy az innen bevándorló kézművesek jelentős része 
viszonylag körülhatárolt területről - elsősorban Trencsén megyéből - származik. Érdekes, hogy 
a külföldi bevándorlók kereken fele is az ezzel a vidékkel szomszédos Morvaországból jön, s 
ezen kívül számottevő trencséni eredetű napszámos bevándorlásáról van anyakönyvi adatunk. 

Végezetül még egyetlen megállapítás. Bár adataink az egy ember élete során bekövet-
kező ún. intragenerációs mobilitásra vonatkozóan nem nyújtanak információt, az a benyomá-
sunk, hogy ennek akkor még minden valószínűség szerint kicsi a szerepe. Ebből következően 
Szentendre 19. századi társadalmi átalakulása feltételezhetően lassú folyamat. Nem is egyszerű-
en nemzedékek, hanem egész foglalkozási-származási csoportok helycseréjét jelenti. Az egész 
mobilitási folyamat felgyorsulása alighanem csak a gyáripari fejlődés beindulásával és a közle-
kedési infrastruktúra korszerűsödésével következik be, Szentendrét azonban ezek a hatások lé-
nyegében az 1880-as évekig nem érintik. 

- o -

Természetesen következtetéseinket a kis esetszámokon alapuló számítások, a többi tár-
sadalmi réteg elemzésének hiánya és a kevés, ugyanakkor területileg rendkívül szórt összeha-
sonlító anyag korlátok közé szorítja. Megállapításaink fentiek miatt többízben a megbízhatóság 
határán mozognak és néha még Szentendrére nézve is hipotetikusnak tekinthetők. Semmikép-
pen sem terjeszthetők ki ellenőrző vizsgálatok nélkül más településekre és más korszakokra. 
Arra azonban remélhetőleg alkalmasak, hogy a 19. század közepi magyarországi városiasodás-
ról, ipari fejlődésről és társadalmi átalakulásról eddig kialakított képet némileg tovább finomít-
sák. 

25. Az intragenerációs mobilitás az adott időszakban még a fejlettebb, iparosodottabb társadalmakban is kicsi. A megfigyelt kézművesek 80-90 
%-a 10-20 év alatt sem változtatja meg lényegesen társadalmi pozícióját. (FALER, P. G., 1981. 150-151. p.; HUBBARD. W. H., 1984. 
456. p.; KATZ, M. B., 1975. 144-164. p.) Ha mégis nagyobb változások következnek be, akkor azok inkább horizontális mobilitásnak ne-
vezhető foglalkozásváltások, mint fel- vagy lefelé irányuló pozícióváltoztatások. (SUNDIN J.-TEDEBRAND L. G , 1981. 164-165., 180. 
P) 
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23. sz. tábla 

A szentendrei kézművesség iparági szerkezete (1805-1900) 

1805 a/ 1856-1865 b/ 1900 a1 
iparág d százalék 

vas- és fém 7,80 7,20 7.00 
fa 16,10 22,50 16,50 
bőr 10,50 1,80 0,90 
textil 6,70 6,30 3.90 
ruházat 47.20 21,60 33,50 
élelmiszer 3,90 dl 26.10 18.30 
vegyi 5.00 — 0,40 
épitő 2,80 14.40 15,70 
egyéb — - 3,80 
összesen 100,00 100,00 100,00 
N 180 111 230 
mesterségek száma 32 29 61' 

a/ önállók; b/ házasságot kötök; cl a besorolásnál az 1900. évi népszámlálás iparági beosztását 
követtük (Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat 9.2x-82x); dl hiányos adat 

2. sz. tábla 

Az 1856-1865 között Szentendrén házasságot kötő kézművesek megoszlása mesterségük szerint 

mester legény státus nélküli összesen 
kovács 1 2 1 4 
tűkészítő - - 2 2 . 
puskaműves - - 1 1 
aranyműves - - 1 1 
vas- és fémipar 1 2 5 8 
kádár 2 ' - 6 8 
asztalos 3 1 7 11 
kerékgyártó - — 2 2 
nyerges - - 2 2 
esztergályos - - 1 1 
szitakészítő — - 1 1 
faipar 5 1 19 25 
tímár - - 2 2 
bőripar - - 2 2 
takács - 1 3 4 
kötélverő 1 1 1 3 
textilipa r 1 2 4 7 
varga 3 3 7 13 
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csizmadia _ _ 1 1 
szabó 2 2 3 7 
kalapos 1 - - 1 
harisnyakészítő _ . - 1 1 
szűcs - — 1 1 
ruházati ipar 6 5 13 24 
molnár 3 3 10 a/ 16 
mészáros 4 •2 1 7 
pék 1 - 1 2 
mézeskalácsos - - 2 2 
kocsmáros - — 1 1 
kávéfőző , - - 1 1 
élelmiszer- és .vendéglátóipar 8 5 16 29 
vegyipar - - — -

kőműves - 1 6 7 
ács - - 6 6 
takarító b / - - 1 1 
téglaégető — - 2 7 
épitő- és építőanyag ipar — 1 15 16 
egyéb 

:

 - - — — 

összesen 21 16 74 111 

a/ egyikük malombeli napszámos; b/ eredetiben cubiculorum purgator 

3. sz. tábla 

A kézművesek és ipari foglalkoztatottak születési hely szerinti megoszlása Szentendrén és Pes-
ten a 19. század közepén 

Szentendre a/ Pesta/ Pest b/ Pest b/ 
1856-1865 1828-1830 1870 1870 

kézművesek össznépesség 
százalék 

helybeli 35,20 
76,20 74.80 

36,70 

magyarországi 42,10 48,20 

külföldi 

összesen 

22,70 

100,00 

23,30 

100,00 

25,20 

100,00 

15,10 

100,00 

a/ házasságkötési adatok (Pest város 1828-30. évi adata BÁCSKAI V., 1979. után számítva); b/ népszámlálás 
(KÖRÖSI J., 1871. 194-195., 273-284. p.) 

-147-



11. sz. tábla 

A kézművesek születési/származási hely szerinti részletes megoszlása 

Szentendre: 31 vidéki város: 27 
Pest 8 
Buda 4 
Óbuda 4 
Esztergom 2 
Vác 1 
Losonc 1 
Eszék 1 
Oravicabánya 1 
Tolcsva 1 
Stomfa 1 
Zsolna 1 
Ó-tura 1 
Galgóc 1 

falu: 33 
Pomáz 5 
Pesthidegkút 3 
Budaörs 2 
Perbál 2 
Szigetmonostor 1 
Tahitótfalu 1 
Pócsmegyer 1 
Budakalász 1 
Albertfalva 1 
Budafok 1 
Piliscsaba 1 
Bia 1 
Kóka 1 

külföld: 20 
Morvaország 10 
Csehország 3 
Galícia 1 
Felső-Ausztria 1 
Osztrák-Szilézia 1 
Porosz-Szilézia 1 
Bajorország 1 
Szászország 1 
Poroszország 1 

Pestmegye összesen 21 

Szirák (Nógrád m.) 
Kocs (Komárom m.) 
Vámosgyörk (Heves m.) 
Nána (Veszprém m.) 
Tarcsa (Békés m.) 
Felső-Mindszent (Baranya) 
Nagykomlós (Torontál m.) 
Baczúr (Zólyom m.) 
Ujvároska (Nyitra m.) 
Német-Próna (Nyitra m.) 
Vikártpck (Szepes m.) 
Medzibrogy (Arvam.) 
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23. sz. tábla 

Az 1856-1865. között Szentendrén házasságot kötő kézművesek megoszlása iparjogi státusuk és 
születési/származási helyűk szerint 

Születési/származási hely 

iparjogi státus Szentendre vidéki város falu | külföld összesen N 
százalék • ' 

mester 19,10 19.10 52,40 9,50 • 100,00 21 
legény 43,80 25,00 25,00 6,20 100,00 16 
státus nélküli 27,00 25,70 24,30 23,00 100,00 74 
összesen 27,90 2430 29,80 18,00 100,00 111 

iparjogi státus 

mester 12,90 14,80 33,30 10,00 18,90 
legény 22,60 14,80 12,10 5,00 14,40 
státus nélküli 64,50 70,40 54,60 85,00 66,70 
összesen: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
N 31 27 33 20 111 

6. sz. tábla 

A házasságot kötők születési/származási hely, iparjogi státus és családi állapot szerinti megosz-
lása 

A házasságot kötők családi állapota 

születési szárma- nőtlen férfi és nőtlen férfi és özvegy férfi és özvegy férfi és összesen N 
zási hely hajadon nő özvegy asszony hajadon nő özvegy asszony 

Szentendre 77,40 - • 12,90 9,70 100,00 31 
vidéki várös 77,80 11.10 ' 7,40 ' 3,70 100,00 27 
falu 54,60 21,20 15,10 9,10 100,00 33 
külföld 60,00 15,00 20,00 5,00 100.00 20 
összesen 67,60 11,70 13,50 7,20 100,00 111 

A vőlegény ipar-
jogi státusa 
mester 47,60 9,50 28,60 14,30 100,00 21 
legény 87,50 6,30 — 6,30 100,00 16 
státus nélküli 68,90 13,50 12,20 5,40 100,00 74 

N 75 13 15 8 111 

- 149 -



23. sz. tábla 

A kézművesek és feleségeik átlagos házasságkötési kora a / 

Születési/származási hely 

Születési/származási 
hely 

férfi nő N ' 

év 
Szentendre 28,20 22,90 20 
vidéki város 27,30 20,90 21 
falu 27,80 22,10 18 
külföld 28,20 24,40 12 
összesen: 27,80 22,40 71 

A vőlegény ipar-
jogi státusa 
mester 29.10 22,50 10 
legénv 27,10 23,30 14 
státus nélküli 27,80 23,00 47 

a1 első házasságkötések 

8. sz. tábla 

A kézművesek átlagos házasságkötési kora Szentendrén és környékén 

magyar falvak német falvak a1 Pest város b/ Szentendre 
18. század közepe 1828-1830 1856-1865 

év 
mester 24,70 24,80 29.60 29,10 
legény 27,60 27,10 

a/ FARAGÓ T., 1985 a. 21. p.; b/ BÁCSKAI V., 1979.99. p. 
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11. sz. tábla 

A kézműves házaspárok korkülönbsége a / 

születési/származási 
hely 

férj idősebb 
iöbb mint 5, 1-4 

évvel 

feleség idő-
sebb vagy 
egykorú 

összesen N 

százalék 
Szentendre 55,00 30,00 15,00 100,00 20 
vidéki város 52,40 38,10 9,50 100,00 21 
falu 72,20 5,60 22,20 100,00 18 
külföld 33,30 33,30 33,30 100,00 12 
összesen 54,90 26,80 18,30 100,00 71 

A vőlegény ipar-
jogi státusa 
mester 60,00 30,00 10,00 100,00 10 
legény 35,70 42,90 21,40 100,00 14 
státus nélküli 59,60 21,30 19,20 100,00 47 

/ első házasságkötések 

10. sz. tábla 

A kézművesek házassági mobilitása a vőlegény születési/származási helye szerint 

A vőlegény születési/származási helye 

após foglalkozása Szentendre vidéki város falu külföld összesen N 
százalék 

kézműves 35,50 51,90 42,40 20,00 38,80 43 • 
kereskedő • - 7,40 • 3,00 > — 2.70 3 
hivatalnok - 3,70 - 5,00 1,80 2 
mezőgazdasági 
önálló 

25,80 22,20 36,40 45,00 31,50 35 

napszámos-zsellér 3,20 - - 0,90 1 
egyéb 3,20 - 3,00 5.00 2,70 3 
ismeretlen 32.30 14,80 15,20 25,00 21.60 24 
összesen: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 111 

N 31 27 33 20 111 
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11. sz. tábla 

A kézművesek házassági mobilitása a vőlegény ipaijogi státusa szerint 

A vőlegény státusa 

após foglalkozása mester legény státus nélküli összesen 
százalék 

kézműves 42,90 43,80 36,50 38,80 
kereskedő 4,80 - 2,70 2,70 
hivatalnok 9.50 - — 1,80 
mezőgazdasági önálló 19,00 37,50 33,80 31,50 
napszámos zsellér - - 1,30 0,90 
egyéb - 6,20 2.70 2,70 
ismeretlen 23,80 12,50 23,00 21.60 
összesen 100,00 100,00 100,00 100,00 

12. sz. tábla 

A kézművesek házassági mobilitása a vőlegény és a menyasszony születési/származási helye 
szerint 

vőlegény 
menyasszony Szentendre vidéki város falu külföld összesen N 

százalék 
Szentendre 48,40 77,80 54.50 10,00 50,50 56 
vidéki város 3,20 14,80 18,20 15,00 12,60 14 
falu 35,50 7,40 18,20 55.00 27,00 30 
külföld 9,70 - 9,10 20,00 9,60 10 
ismeretlen 3,20 - - - 0.90 1 
összesen: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 111 

N 31 27 33 20 111 
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11. sz. tábla 

A kézművesek nemzedékek közötti mobilitása származási helyük szerint 

apa foglalkozása 
fiú születési/származási helve 

apa foglalkozása Szentendre vidéki város falu külföld összesen N 
kézműves 64,50 66,70 42,40 45,00 55,00 61 
kereskedő - 3,70 - - 0,90 1 
hivatalnok - - 6,10 - 1,80 2 
mezőgazdasági 
önálló 

22,60 18,50 36,40 15,00 24,30 27 

napszámos-zsellér - 3,70 - 20,00 4,50 5 
egyéb - 3,70 - - 0,90 1 
ismeretlen 12,90 3,70 15,10 20,00 12,60 14 
összesen: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 111 

14. sz. tábla 

A kézművesek nemzedékek közötti mobilitása ipaijogi státusuk szerint 

apa foglalkozása 
fiú iparjogi státusa 

apa foglalkozása mester legény státus nélküli összesen N apa foglalkozása 
százalék 

kézműves 47,60 43,80 59.40 55,00 61 
kereskedő 4,80 - - 0,90 1 
hivatalnok 4,80 - 1,40 1,80 2 
mezőgazdasági 
önálló 53,30 37,50 18,90 24,30 27 
napszámos-zsellér - 6,20 5,40 4,50 5 
egyéb - - 1,40 0,90 1 
ismeretlen 9,50 12,50 13,50 12,60 14 
összesen: 100,00 100,00 100,00 100,00 111 
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11. sz. tábla 

A foglalkozások öröklődése a kézműves családokban a kézművesek iparjogi státusa szerint 

apa mestersége 
fiú iparjogi státusa 

apa mestersége mester legény státus nélküli összesen N apa mestersége 
százalék 

fiával azonos 23,80 18,80 28,40 26,10 29 
rokon mesterség 4,80 6,20 9,50 8,10 9 
eltérő 19,00 18,80 21,60 20,70 23 
kézműves apa 
összesen 47,60 43,80 59,50 54,90 61 
nem kézműves 
apa 52.40 56,20 40,50 45,10 50 

mindösszesen 100,00 100,00 100,00 100,00 111 

16. sz. tábla 

Öröklődő mesterségek a szentendrei kézművesek között a 19. század közepén 

Az apa és fiú mestersége azonos 

egy 

varga 
csizmadia 
szűcs 
harisnyakötő 
kalapos 
puskaműves 
aranyműves 
kovács 
tűkészítő 
mészáros 
téglás 

kettő 

takács 
kádár 
mézeskalácsos 

három 
esetben 

ács 

negy 

asztalos 

öt 

molnár 
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23. sz. tábla 

A kézműves apák fiainak foglalkozási megoszlása születési/származási helyük szerint 

fiú foglalkozása 
fiú születési/származási helye 

fiú foglalkozása Szentendre vidéki város falu külföld összesen N fiú foglalkozása 
százalék 

kézműves 48,80 94,70 82,30 81,80 69,30 61 
hivatalnok - - - 9,10 2,30 1 
mezőgazdasági 
önálló 4,20 11.80 9,10 19,30 17 
napszámos-zsellér 2,40 - 5,90 - 2,30 2 
egyéb 14,60 5,30 - 6,80 7 
ismeretlen - - — - — 

összesen 100,00 100,00 10(1,110 100,00 100,00 88 
N 41 19 17 11 88 

18. sz. tábla 

A kézművesek nemzedékek közötti foglalkozási mobilitásának mérete és irányai 

születési/származási 
hely 

stabil a/ mobil b/ 
felfelé oldal lefelé 

irányban 

mobilitása 
ismeretlen 

c/ 

összesen d/ N születési/származási 
hely 

százalék 
Szentendre 38,50 3,80 48,10 1,90 7,70 100,00 52 
vidéki város 64,30 3,60 21,40 7.10 3,60 100.00 28 
falu 38,90 - 38,90 8,30 13,90 100,00 36 
külföld 40,90 36,40 4,50 18,20 100,00 22 
összesen: 44,20 8,00 33,30 4,40 10,10 100,00 138 

N 61 11 46 6 14 138 

a/ apa és fiú egyaránt kézműves; b/ apa és fiú eltérő gazdasági-társadalmi csoportba tartozik; c/ apa foglalkozása ismeretlen; 
d/ kézműves apák összes utódai, illetve nem kézműves apák kézműves utódai 
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23. sz. tábla 

A kézművesek intergenerációs mobilitása gazdasági szektorok szerint 

származási/születési hely ipar mezőgazdaság sd egyéb és ismeretlen származási/születési hely 
belép kilép belép kilép belép kilép 

Szentendre vidéki 13,50 40.40 28,90 13,50 11,50 -

város 28,60 3.60 - 21,40 3,60 7,20 
falu 38,90 8.30 8,30 33,30 - 5.60 
külföld 31,80 9,10 4,60 13,60 4,50 18,20 
összesen 36,20 19,60 13,80 20,30 5,80 15,90 

N 50 27 19 28 8 22 

a/ a napszámost a szőlőkapással együtt mezőgazdasági foglalkozásúnak vettük. 

20. sz. tábla 

A kézművesek házassági mobilitása a 18-19. században Európa egyes városaiban 

mennyasszony Frankfurt Rouen 1640-1792 Marseille Chateaudun Szentendre 
társadalmi 1846-51 textil egyéb 1821/ 1846/ 1661-1789 1856-65 

eredete ipar 
iparág 

22 51 

százalék 
felső rétegek a/ 8,00 6,00 17,00 9,00 11,00 5,00 4,00 
kézműves 70,00 67,00 48,00 65,00 60,00 51,00 39,00 
mezőgazdasági 22,00 27,00 35,00 2,00 1,00 19,00 32,00 
egyéb - - 24,00 28,00 25,00 25,00 
összesen 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

a/ kereskedő és értelmiség; b/ a menyasszony apjának státusa illetve foglalkozása alapján 
Források: SHARLIN, A., 1979. 354. p.; BARDET, J-P., 1983. 234. p.; SEWELL, W. H., 1985. 277-279. p.; COUTURIER, 
M„ 1969. 140. p. 
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23. sz. tábla 

A foglalkozások kézműves családokon belüli öröklésének aránya Európa egyes városaiban 
a 18-19. században 

város időszak foglalkozás öröklésének 
aránya 

vizsgált csoport 

százalék 
Bécs 1800-1836 20,00 körül 5 mesterség 
Berlin 1727-1798 38,20 polgárok 
Hildesheim 18. sz. vége 35,00 kézműves mesterek 
Hannoveri városok 1810-60 31,00 kézműves mesterek 
Malmö 1820 30,00 kézműves mesterek a / 
Malmö 1845 16,00 kézműves mesterek 
Marseille 1821-22 47,60 kézműves mesterek 
Marseille 1846-51 36,50 kézműves mesterek 
Szentendre 1856-1865 26,10 összes kézműves 

a/ építőipar nélkül 
Források: EDGREN, L., 1986.; EHMER, I , 1984.; SCHULTZ, H., 1985.; SEWELL, W. H., 1985. 

22. sz. tábla 

A kézművesek nemzedékek közötti mobilitása a 18-19. században Európa egyes városaiban 

Az apa foglalkozása 

felső rétegbe 
tartozik 

kézműves mezőgaz-
dasági 

egyéb összesen 

Frankfurt 1846-51 5 64 0 31 100 
Berlin 1727-98 6 66 24 4 100 
Malmö 1820 3 53 15 29 100 
Malmö 1845 7 34 22 37 100 
Marseille 1821-22 7 63 9 18 100 
Marseille 1846-51 10 52 16 22 100 
Rouen 1640-1792 2 83 15 100 
Chartres 1791-1800 1 43 30 100 
Tourouvre-au-perche 1665-
1770 4 66 10 20 100 
Szentendre 1856-65 3 55 29 13 100 

a/ polgárok; b/ építőipar nélkül 
Források: SHARUN, A, 1979.; SCHULTZ, H., 1984.; EDGREN, L., 1986.; SEWELL, W. H„ 1985.; BARDET, J-P., 
1983.; VOVELLE, M., 1980.; CHARBONNEAU, H., 1970. 
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23. sz. tábla 

A szentendrei kézművesek mobilitásának főbb jellemzői a 19. század közepén származási cso-
portok szerint 

Születési/származási hely 

intergenerációs 
mobilitás 

Szentendre vidéki város falu külföld 

mérete nagy kicsi nagy nagy 
strukturális 
iránya 

oldal oldal oldal felfelé 

szektorális iránya iparból a mező-
gazdaság felé 

mezőgazdaságból 
az ipar felé 

mezőgazdaságból 
az ipar felé 

több irányból ipar 
felé 

foglalkozás 
öröklése 

közepes 
gyakoriságú ritka a/ ritka a/ ritka a/ 

Házassági mobilitás 

foglalkozási 
endogámia 

közepes 
gyakoriságú magas magas alacsony 

„felfelé" 
házasodó nincs előfordul 

megállapítha-
tatlan b/ nincs 

a/ a Szentendréhez közel fekvő települések esetében közepes gyakoriságú; b/ az esetszám túl alacsony 
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VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM : SUPPLEMENTUM: 
SZERKESZTŐ: Á. VARGA LÁSZLÓ, HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

Ö. Kovács József 

VÁROSI ZSIDÓK A DUNA-TISZA KÖZÉN A 19. SZÁZADBAN 

A régió zsidóságának 18-19. századi történetével kapcsolatos kutatásaimat én már le-
zártnak tekintem, ha ez egyáltalán lehetséges. Most azonban rövid írásomban mégis arra vállal-
kozom, hogy egy eddig nem közölt részeredményt, mindenekelőtt Bárándy János 1842-43. évi 
munkájának adatait elemezzem, amelynek fontosságára, s egyáltalán a mindenkori továbblépé-
sekre Bácskai Vera nemcsak ekkor hívta fel a figyelmemet. 

Az ő támogató közreműködésével megkezdett egykori kutatásom célja az volt, hogy a 
Duna-Tisza köze városainak társadalomtörténetébe beágyazva feltárjam a zsidók korabeli szere-
pét. Mind elméleti, mind pedig történeti alapon a „különös" kategóriájába is sorolható zsidóság 
régióbeli helyzetét vizsgálva mondható az, hogy a betelepedők ebben a térségben nem ütköztek 
akkora ellenállásba, mint például az ország nyugati és északnyugati részén. Státuszukat és po-
zíciójukat, külső és belső konfliktusaikat itt is a jól ismert általános tényezők tették sajátossá, 
amelyek megítélésem szerint a következők voltak: 
1. A más kultúra és vallás. 
2. A jogegyenlőség hiánya. 

. 3. A társadalom perifériájáról elindult népesség kényszerhelyzetek és tradíciók által meghatá-
rozott, hiányt pótló vállalkozásai. 

4. S maga az integráló közeg reagálásai, társadalomfejlődési zavarai. 
A zsidóság által is lakott Duna-Tisza közi települések jellemzőinek részletes leírásáról 

lemondva, csupán e vidéken a legkorábbinak számító újvidéki (17. sz.) és a bajai hitközségek 
fontosságát emelem ki. Ám ugyanigy megemlíthető ellenpéldaként Cegléd, Kalocsa, Kiskunfél-
egyháza, amely városokban csak 1848 után növekedett meg látványosan a helyi zsidóság lét-
száma és súlya. 

A további régióbeli, és más országos kutatások szempontjából is figyelemreméltónak 
tartom a mellékelt táblázat közlését, amely természetesen sok forráskritikai megjegyzést érde-
melne. Különösen az adatok becsült volta miatt. A felsorolt települések sorában a legnagyobb 
számú tömböt az úrbéres mezővárosok (34 %) alkották. (A korabeli elnevezéseket meghagytam.) 
Ezeket követték a jászkunsági helységek (23 %), illetőleg a szintén jelentős számú bérlős mező-
városok (17 %). Ha a zsidóság Duna-Tisza közi számát nézzük, akkor az látható, hogy az össz-
létszámhoz képest 33 %-uk az úrbéres mezővárosokban, illetve 32 %-uk a négy szabad királyi 
városban élt. Ugyanakkor érdemes megállapítani azt is, hogy egy-egy településen a helyi lakos-
sághoz viszonyított arányuk az úrbéri mezővárosoknak számító Abonyban (11 %). Izsákon (9,7 
%), Újvidék szabad királyi városban (5,1 %), Jankovác (4,2 %) bérlős mezővárosban volt a leg-
nagyobb. Mindez nem meglepő, hiszen az 1840-es években országosan jellemző volt az, hogy a 
zsidóság nagy többsége falvakban és mezővárosokban lakott. Duna-Tisza közi arányuk jelentős 
volt még a szabad polgári városok (11 %) közé sorolt Kecskeméten és Nagykőrösön, valamint a 
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bérlős mezővárosokban (10 %). Baja egyedül képviselte a „földesúri jobbágyos polgárváros-
okat", ahol a térség zsidóságának mintegy 8 %-a élt. 

A lentiek alapján megfogalmazható, hogy a befogadási készséget a gazdasági tényezők 
mellett alapvetően meghatározhatta az adott település jogi helyzete és a városi tanács önálló 
döntési joga, mozgástere. A zsidóság jászkunsági elenyésző száma is szemléletes példa erre: a 
kiváltságos terület igazán csak a 19. század második felében engedte fel a sorompókat. Bár Ha-
las esetében azt is megfigyelhettük, hogy a felülről érkező, a zsidók letelepedését tiltó rendelke-
zéseket megkerülve többek esetében kivételt tettek. A szabad királyi városok ekkori kisebb zsidó-
létszáma az ismert polgári elzárkózást mutatja. Ettől az általános képtől leginkább Újvidék és 
részben Szeged példája tér el. Az előbbi helyen a helyi zsidóságnak a régmúltba visszanyúlóan 
önállósága volt. 

A lakosság vallási megoszlásáról elmondható, hogy a felsorolt települések társadalmá-
nak több mint fele nagy többségében a római katolikus egyházhoz tartozott. Kevesebb mint egy-
negyede pedig református jellegűnek minősíthető. A vallásilag vegyes, az arányokat tekintve 
kiegyensúlyozottabb helyi társadalmak alkották a fennmaradó mintegy egynegyednyi részt. A 
vallási tagozódás Duna-Tisza közi képe a 19. század végére az előzővel többé-kevésbé azonos 
volt. 

A zsidók az 1840-es években a helyi lakossághoz képest a legnagyobb arányban a kö-
vetkező - többségében katolikus - településeken éltek: Abony, Izsák, Újvidék, Jankovác, Baja, 
Topolya. 

Ugyanezen szempontok alapján 1900-ban azt látjuk, hogy a zsidóság aránya sorrendben 
a következő volt: Baja (11 %), Szolnok (7,7 %), Újvidék, Kalocsa, Szeged, Abony, Kiskőrös, 
Topolya, Zenta stb. A vallást tekintve - különösen az egykor szinte „homogénnek" számító Ka-
locsa, Szolnok miatt - ismételten a katolikus jelleg dominált. 

Mit mondhatunk a fenti adatok tükrében? Először is az a tanulságos megállapítás tehe-
tő, hogy a zsidóság betelepedési aránya nem fiiggött törvényszerűen, legalábbis nem minden 
esetben a lakosság vallási hovatartozásától. Mindezzel elsősorban arra akarunk utalni, hogy 
nagyrészt jogi, gazdasági tényezők együttesen határozták meg a zsidóság betelepedését. A vallási 
különbségtétel természetesen létezett, sokszor azonban háttérbe szorult, pontosabban egy másik 
szinten és kapcsolatrendszerben jelentkezett. Helyi mintavételeinkben megfigyelhettük, hogy ez 
meghatározó lehetett például a vallás szerint is elkülönülő városi tizedenkénti, közigazgatási 
elhelyezkedésben. Minderről nyilván nehéz egy olyan általánosítható véleményt megfogalmazni, 
amely teljes egészében magában foglalja az összes lehetséges esetet. A Jászkunságban (lásd pl. a 
jászsági katolikus és a kiskunsági református jelleget) feltűnő, hogy a „református" Halas kör-
nyezetétől mennyire eltérő vonásokat mutatott a zsidók befogadását illetően. Lehetőségeiket itt a 
hiányfunkciót betöltő szerepükön túl egyértelműen meghatározta a társadalom vallási hovatarto-
zása is. Igazán pontos képet tehát csak a jogi, gazdasági és vallási tényezőket együttesen figye-
lembe vevő elemzés alapján formálhatunk. Mindenesetre a fenti megállapításokat fenntartva az 
is megfigyelhető, hogy a „reformátusnak" számító településeken kisebb akadályok álltak a zsi-
dók útjában. 

Elemzésünk során az 1840-es évek és 1900 között megvizsgáltuk a települések népes-
ségnövekedését is. A legnagyobb mértékben, sorrend szerint a következő helyek létszáma gyara-
podott: Szeged (66 %), Félegyháza (49 %), Szolnok (49 %), Zenta (48 %), Kalocsa (45 %), 
Cegléd (44 %), Szabadka (44 %). Az említett városokban - Cegléd kivételével - igen nagy több-
ségben (86-90 %) katolikus lakosság élt. A zsidóság létszáma ugyanezen településeken szintén 
jelentősen, vagy kiemelkedően (Szolnok, Kalocsa, Félegyháza, Cegléd) gyarapodott. Ezek az 
adatok is megerősítik a fent leírtakat és óvatosságra intenek a csupán egy-két tényezőt közép-
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pontba állító vizsgálattal kapcsolatban. Maga a népességnövekedés, a központiság ereje, illetve a 
városiasodás folyamata rendkívül meghatározóvá vált ebben a korszakban. A városi zsidóság 
számának szaporodása és fővárosi összpontosulása általános tendenciák voltak. Mindezek egy 
szekularizálódó társadalom ismert folyamatai, amelyek jelentősen befolyásolták a zsidóság elhe-
lyezkedését. A kutatás itt nem részletezhető egyéb eredményei alapján az is látható, hogy a 
kényszerek, lehetőségek, képességek és szükségletek kondicionáló feltételeitől függően, elsősor-
ban a reformkor kezdetétől egyes helyi társadalmakban mindinkább érvényesült az erősen tel-
jesítményelvű, polgári értékrend, szemben a zárt származás- és születésrendiséggel. 

E paraszti, inkább falusi, mintsem ténylegesen városi közösségekben a politikai dönté-
seket általában megelőzve már jóval korábban megtörtént a zsidóság fokozatos, bár ambivalens 
lakossági befogadása ott, ahol a gazdasági-társadalmi mozgástér elég nagy volt ahhoz, hogy a 
hiányfünkciót betölthessék. A mintavételek azt igazolják, hogy a negatív helyzetből, a társada-
lom perifériájáról elindult zidóság sikerrel érvényesítette a kivívott státusz erejét az adottal 
szemben. Közben azonban természetesen nagyrészt megmaradt a saját csoporthoz való tartozás 
tudata és életformája is. S ezek, különösen a versenyhelyzetben konfliktusok gerjesztői is lettek. 
Úgy tűnik azonban, hogy a vizsgált Duna-Tisza közi településeken a létező közösségi különbsé-
geket és egyéni ellentéteket többségében mellérendeltnek, természetesnek tekintették, s azokból 
nem alakult ki csoportszintű, dinamizáló konfliktus. 

* * * 

A részletes szakirodalmi és levéltári hivatkozást most nem láttam szükségesnek. Mind-
ez és eddigi publikációim jól nyomon követhetők kandidátusi dolgozatomban: Zsidók Kecske-
mét és Kiskunhalas társadalmában, XVIII-XIX. század. MTA Kézirattára, 1994. 365 p.; A fenti 
írásban említett két alapforrás a következő: Bárándy János: A magyarországi városok népessé-
gének átnézete vallásra, s nyelvre tekintvén. Bécs, 1842-1843. I-II-IV-V. tábla.; A Magyar Ko-
ronaországainak 1900. évi népszámlálása. 1. rész. MSTKÚj sor. 1. k. Bp. 1902. 180-200. p. 

A lakosság vallási megoszlása a Duna-Tisza köze városi településein 
(Bárándy János munkája alapján, 1842-1843) 

A település neve Népesség Róm.kat Gör.kat Gör.nem 
egyes. 

Reform. Evang. Zsidó Az 1900 évi 
népszámlálás 

szerint izraelita 
% % 

Szab. klr. város: 
Szabadka 45600 43240 1960 30 20 350 0.80 3024 3,70 
Zombor 23100 9900 - 12980 34 26 160 0.70 882 3,00 
Újvidék 19000 6400 150 10300 820 350 980 5.10 2079 7,20 
Szeged 34000 31440 - 1650 50 60 800 2.30 5863 5,80 
püsp. polg.: 
Kalocsa 6300 6280 6 4 10 0,10 673 5,90 
Jász és kiskun, 
polg. város: 
iászberénv 16880 16050 30 800 941 3,50 
Jászapáti' . 8800 8784 - 14 - 2 - - 201 1,80 
Árokszállás 9100 9090 _ 10 _ _ - _ 241 1.90 
Jászladánv 5500 5492 _ 4 _ 4 _ _ 132 1.40 
Kisér 5150 662 - 12 4450 26 - - 116 1.70 
Félegyháza 16100 16050 - 6 14 10 20 0,10 1018 3,00 
Halas . 13100 3050 - 10 9810 160 79 0.50 603 3.00 
Kunszentmiklós 5200 476 - 16 4700 4 4 - 309 3,90 
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A település neve Népesség Róm.kat Gör.kat Gőr.nem 
egyes. 

Reform. Evang. Zsidó Az 1900 évi 
népszámlálás 

szerint izraelita 
% 

Lacházn 4150 14 _ 6 4130 - _ _ 169 3.70 
Szabadszállás 5500 114 _ 16 5370 - _ _ 186 2,20 
Fülöpszállás 5300 76 - 12 5200 - 12 0.20 115 2,10 
Majsa 5900 5886 - 4 - 6 4 - 133 0.90 
Klr.kor.és 
kamar.polg.vár.: 
Óbecse 9400 5260 4000 16 14 110 1,10 676 3,50 
Okanizsa 10000 8450 _ 1400 - 10 140 1.40 375 2,20 
Kula 8120 5000 - 3100 - - 20 0,20 170 1,80 
Zenta 15000 12230 - 2600 10 10 150 1,00 1264 4.40 
Szolnok 12800 12750 - 20 20 10 - - 1952 7.70 
Szab. polg. vár.: 
Kecskemét 40000 25400 70 13190 840 500 1,20 1978 3,40 
Nagykőrös 18000 1550 - 50 16120 20 260 1,40 729 2,70 
Föld.p.: 
Baja 15100 12240 2000 220 100 540 3.50 2212 11,00 
Főtiszt: 
Titel 2840 860 1966 14 73 1.50 
Bérlős mezőv.: 
Apatin 7100 6990 30 10 20 50 0.70 138 0,90 
Futak 2830 2810 - 18 - - 2 - 20 0,30 
Hódság 3110 3070 - 14 - 16 10 0.30 8 0,10 
Jankovác 6370 6280 - 6 10 4 270 4.20 260 2.70 
Palánka 6700 3840 - 2260 - 400 200 3.00 414 3.10 
Ráckevi 4910 3110 - 140 1650 4 6 0.10 162 2,40 
Cegléd 16650 6420 - ' 20 9500 710 - - 913 3,00 
Hajós . 3088 3080 - 4 - - 4 0,10 41 0,90 
Kiskőrös 6030 250 - - 20 5600 150 2.50 455 4,90 
Úrbéri mezőv.: 
Ada 7720 5590 1960 4 166 2,10 492 4.00 
Almás 8530 8460 4 26 16 6 18 0.20 182 1,90 
Bács . 3040 2970 - 24 _ - 46 1,50 42 0,90 
Bezdán 6970 6760 - 6 - _ 204 2,90 238 2,90 
Sztanisics 4940 3690 - 1170 _ 10 70 1,40 156 2.30 
Temerin 7030 6950 - 6 - 10 64 0,90 118 1,20 
Topolya 6150 5920 - 8 10 2 210 3.40 569 4,70 
Alberti 1860 320 - _ - 1480 60 3.20 59 1.20 
Pilis 1920 80 - - 20 1820 _ - 118 2,50 
Soroksár 4350 4330 - 2 8 - _ - 288 3,20 
Abony 9000 6840 - _ 1080 80 1000 11,00 679 5,00 
Nagykáta 3850 3840 - 2 - 8 _ - 262 3.40 
Dunavecse 7810 166 - 4 7610 30 _ _ 130 2.90 
Izsák 5040 2250 - _ 2290 12 488 9,70 129 2.30 
Pataj 4610 630 - - 3980 - - - 188 3.30 
Szalkszentmáiton 2560 88 - - 2470 _ -> _ 74 2.00 
Solt 7780 100 _ 8 7658 6 8 0,10 162 2.40 
Csongrád 13686 13654 _ 4 - _ 28 0,20 403 1,80 
Összesen 523574 355232 

(68%) 
154 47948 

. (9%) 
101336 
(19%) 

11898 
(2%) 

7186 1,30 32814 4,10 

Rövidítések magyarázata: szabad királyi város, püspöki polgárváros, jász és kiskun polgárváros, királyi koronái és kamarai 
polgárváros, szabad polgárváros, földesúri jobbágyos polgárváros, fötisztkarihelyi mezőváros, bérlős mezőváros, úrbéri me-
zőváros. 
A táblázat adatai csak hozzávetőleges pontosságúak. 
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VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM : SUPPLEMENTUM: 
SZERKESZTŐ: Á. VARGA LÁSZLÓ, HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

Marjanucz László 

A TERMÉSZETES SZAPORODÁS, INGADOZÁS ÉS VALLÁSI-
REGIONÁLIS SZERKEZETE SZEGEDEN A 19. SZÁZADBAN 

A születésekre irányuló anyakönyvi kutatásainkkal egy fontos magatartásszabályozó 
elem, a vallásos meggyőződés befolyásoló szerepét kívánjuk érzékeltetni. A vallásspecifikus sza-
porodási ütemek, s térbeli szóródásuk Szegeden a sajátos népességösszetétel és városszerkezet 
miatt kiemelkető jelentőségű volt. 

Következtetéseink bizonyos mértékben a Statisztikai Hivatal által összeállított születési 
és mortalitási mutatókon alapszanak.1 Ezek a számok demográfiai oldalról magyarázzák meg a 
népességdinamizmus belső változásait és következtetni engednek az eltérő mobilitásütem vallá-
sos indításaikra. 

Utóbbi fontosságára Dávid Sebean hívta fel a figyelmet, mikor kutatásai során rájött, 
hogy Nyugat-Európában a születések redukciója, az új élet keletkezésének tudatos befolyásolás a 
protestáns vidékeken kezdődött el (pl. Genf, Westfalia) a 17. század közepétől. Jóllehet tudjuk, 
hogy abban az időben elsődlegesen és meghatározó súllyal a demográfiai események a gazdasági 
fejlődés tartalmával mutattak természetes összefüggést, s nem annyira a vallási élettel. Az a tár-
sadalom, amely egyoldalúan függ az élelmiszertermeléstől, mely a jó termés elementáris súlya 
alatt kell, hogy éljen, természetes szükségszerűségből produkálta a magas születésszámokat (40 
születés 1000 lakosra), illetve a magas házaséletkort (26-30). S az iparosodás előtt Európa tár-
sadalma ilyen volt. 

Szeged adatai jóval későbbről valók, átfogják a „beinduló" és „beérkező" polgárosodás 
folyamatát, így a termeléskilátások magatartást szabályozó szerepe sem lehetett a fenti mértékű, 
de bizonyos fejlődésbeli ritmuskülönbségek miatt - főleg a 19. század első felében nem zárható 
ki. Elsőként nézzük meg a születés-halálozás index vallás szerinti megoszlását:2 

Születési-halálozási ráta felekezeti megoszlásban 

Fele-
kezet 

1828 1857 1870 1890 

SZ. R. H. R. SZ. R. H. R. SZ. R. H. R. SZ. R. H. R. 
Római 
kat. 1585 52 1129 37,0 2201 73» 2169 12* 2315 42 1752 2878 37.0 1793.0 25 
Refor-
mátus 21 51 20 49 68,0 43.0 49 31,0 
Görög 
kat. _ _ _ _ _ _ 9 _ 9 17 7.3 18,0 8 

1. KUNGER A., 1980. 6667. p. és 78-79. p. 
2. Népszámlálási stat. 1828, 1857, 4870/1. 368-385,1890/1. 63-69., Tört. 82-87. p. Statisztikai Közi. 
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Fele-
kezet 

1828 1857 1870 1890 

SZ. R. H. R. SZ. R. H. R. SZ. R. H. R. SZ. R. H. R. 
Izraelita - - _ _ 110 55.0 70 35 159 45 59 18 136,0 24.0 100 17,0 
Görög 
kel. 35 22 36 2Z5 18 7,5 22 9* 13 27 26 54 14.0 2.4 24 4,2 

•Rókus nélküli adatokat tartalmaz. Sz=születés; H=halálozás; R=önreprodukciós ráta. 

Meghatározható a tanulság, hogy a stagnáló (görögkatalikus) és a csökkenő (görög 
keleti) lakosok mellett, a katolikus, református és izraelita vallásúak folyamatosan pozitív né-
pességszaldóval zártak. 

A két ellentétes irányzat összefüggött egymással, s a gazdasági élet pozícióinak sikerte-
len, illetve sikeres megszerzése tükröződött bennük. Néhány görög-keleti családnál bekövetke-
zett az egzisztenciális süllyedés. Valószínűsíthető emellett egy kisebb csoport asszimilációs cél-
zatú vallásváltása, sőt néhány tizedszázalékban korrigálhatja a számsorokat az 1870-től alkal-
mazott névszerinti összeírás a számszerinti helyett, de a trend irányzatát egyik sem változtatja 
meg. 

A közigazgatási és közoktatási sajátossága miatt vallásspecifikusan megadott születési 
és halálozási számok a görög rítusú lakosság elfogyását sejtették. 

De a születési arányszám és a népességszám alakulása között nincs mindig direkt ösz-
szefüggés. A pravoszláv lakosok 1906-ig mért demográfiai mobilitása csökkenő tendenciájú 
volt. De 1900-1910 között olyan bevándorlásnak kellett megtörténnie, ami az óhitűek itteni 
számát 855-ről 1855-re emelte, tehát több mint megduplázta tíz év alatt. Ez a népességnöveke-
dés idővel meg kellett, hogy mutatkozzon a születési és halandósági viszonyok javulásában is. 

Viszonylag stabil fejlődési ívet mutat a reformátusok szaporodási indexe. Ők viszont 
Szeged egyik legfiatalabb szervezett közösségét alkották, akik jellegadó rétege a hivatalnok ér-
telmiség volt. A MÁV tisztviselői állománya, az Állami Gimnázium tanári kara és a bíróságok 
személyzete között szép számmal találunk reformátusokat.3 Ehhez hozzá kell még számolnunk a 
polgári és kereskedelmi iskolák értelmiségi szükségleteiből fakadó vidéki szaporulatot, s akkor 
nagyjából összeállítottuk azt a hivatalnoki - kultúrális infrastruktúrát, mely biztos alapot nyúj-
tott az ebből élő református polgárságnak. 

De még ez az 1860-tól kiteljesedő beáramlás sem volt képes a születésekben 1870, és 
1880-ban bekövetkezett visszaéléseket ellensúlyozni. Azonban az akkor mért országos (13,5 %) 
szaporodási ütemtől való elmaradást (10,25 %) nyilván nem lehet a reformátusok nyakába 
varrni. 

Ezt húzza alá a születési és halálozási ráta 1000 lakosra kivetített üteme. E szerint a 
római katolikusok 1000 főre eső önreprodukciójának értéke 52 volt 1828-ban, 42 1870-ben és 
37 1890-ben, míg ez a görög keletieknél az alábbiak szerint alakult: 1828-ban 22, 1870-ben 2,7, 
1890-ben 2,4 fő 100 emberre. Miközben tehát a görögség magas mortalitása miatt egy kvázi 
fogyó népesség képét mutatta, de saját összlakosságához mért születési reprodukciója egy hely-
ben topogott. Természetesen a vallásilag adekvát össznépesség ezrelékében kifejezett születési 
arányokból nem lehet végletes következtetéseket levonni, mert egy népcsoport fogyását vagy 
szaporodását döntően a szülőképes korú lakosság hányada határozza meg. Azonban mutatója 
lehet különböző polgári életformák elterjedésének (kis család) vagy az asszimilációs mozgások 
irányának (pl. a katolikus szülők önreprodukciója egyaránt lehetett a születéskorlátozás, vagy a 

3. KULINYI Zs„ 1901. 294-295. p. 
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teijedő vegyesházasságok következménye is). így lett az abszolút értelemben folyamatosan 
emelkedő érték egy másik szompontból szociális deficit. A zsidó és református újszülöttek saját 
vallás csoportjukhoz mért százalékos fejlődését csak 1870-től figyelhettük meg. Akkor a zsidó 
újszülöttek közül 45 jutott hitközösségük ezer tagjára, a reformátusok közül pedig 51. 

Ezek az arányok mindkét vallás esetében tovább csökkentek 1890-re, éspedig a zsidók-
nál 24, a reformátusoknál 43 ezrelékre. Itt talán még egyértelműbb a polgári életstílus és a tár-
sadalmi beolvadás hatása a csökkenő önreprodukciós-képességre. Hiába emelkedett végig a 
születésszám, ha az kisebb ütemű volt, mint a felekezeti népesség gyarapodása. Míg a zsidó la-
kosság 1870 és 1900 között több mint másfélszeresére nőtt, a reformátusok meghatszorozódtak, 
a születések száma a zsidóknál jó esetben stagnált, a kálvinistáknál megháromszorozódott. A 
nagymértékű beköltözések miatt a tulajdonképpeni népességszaporulat elszakadt a születések 
intenzitásától, és döntően külső forrásokból alapozta meg demográfiai vitalitását. 

Ugyanakkor a katalikusok növekvő létszámuk ellenére és folyamatosan tért veszítettek 
a városon belül, amely visszaesés mértékénél (6 %) lényegesen kisebb volt a születéseknek a 
katolikus összlakossághoz mért visszaesése 1870-1900 között (0,6 %). 

Azt mondhatjuk összegzésképpen, hogy úgy a születések állandó ritmusa, mint ennek a 
vallásazonos népességhez mért dinamikája tekintetében a római katolikus és görög keleti vallá-
súak mutatták a legkiegyensúlyozottabb képet, bár a reformátusok születési rátája nagyobb lép-
tékű volt. Ti. a kálvinista születésszám 1870-1906 között a háromszorosára nőtt. A zsidóság 
polgári alapállást tükröző népmozgalma akkor válik igazán kézzelfoghatóvá, ha vizsgálat alá 
vesszük a halandósági viszonyokat. Abból ugyanis kitűnik, hogy az izraelita vallásúak halálozási 
száma a legkedvezőbb, míg a görögkeletieké a legrosszabb, s a kettő között helyezkedett el a 
katolikusok halandósága. A születési arányokból kikövetkeztethető, hogy a zsidók kedvező de-
mográfiai mobilitása nem annyira a születések nagy száma, hanem a gyérebb halálozási esetek 
miatt alakult ki. Náluk tapasztalható leghamarabb az emberi élet kímélésére, a betegségek or-
vosi kezelésére irányuló szándék. Közösségi szervezetük valódi hivatása az volt, hogy a szociáli-
san különböző helyzetű emberek egyenlőtlen viszonyát a halálhoz, a betegséghez lehetőség sze-
rint nivellája. Ezt a célt szolgálta Chevra Chadisha, a Betegápoló Egylet, a Komasági Egylet. Pl. 
a magánjellegű kórházban ápolt vagyontalan izraelita betegellátásáért a hitközség anyagi fele-
lősséget vállalt.4 Később a zsidó polgárok orvosi pályára tódulása5 szintén ezt a felismerést tük-
rözi. 

Még szembetűnőbb a születési-halálozási index társadalmi meghatározottsága, ha azt a 
gyermekhalandóság felől közelítjük meg. 

Táblázatunk sajnos nem ad lehetőséget sem a rétegspecifikus átlagos halálozási kor, 
sem pedig a gyermekhalandóság számszerű kiderítésére, mert csak az összhalálozások számát 
tartalmazza.6 Vannak azonban közvetett forrásaink a probléma nagyságának érzékeltetésére. 
Szeged polgármesteri havi jelentésekben számolt be a város közgyűlésének az aktuális demog-
ráfiai állapotról. Ezekből a jelentésekből tudjuk, hogy az 1880-as éveket végig rendkívül magas 
gyermekhalandóság jellemezte.7 Hiába múlta felül a születések száma a halálozásokét, ha az 
átlagos heti 46 halottból 34 volt a gyermek. Ha ezt a viszonypárt 100 halottra vetítjük ki, akkor 
76 gyermek halálesete valószínűsíthető a százon belül. Ez pedig borzasztó halandóságot jelen-
tett. A számtalan ok közül kiemeljük a közegészségügy áldatlan állapotát, mert a nem-polgári 

4. CSML. Tan. jkv. 339/1865. 
5. Ld. az 1883. és 1912. évi Szegedi Kalauzt! 
6. KLINGER A., 1980. 66-67., 78-79. p. 
7. CSML. Kgy. jkv. 102/1887., 198/1892. 
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népesség élekor-esélyeit leginkább az befolyásolta. Szeged 1910-ben számlált 118.000 lakossára 
55 orvos jutott, azaz kb. 2145 egyén esett egy orvosra. Ha azonban az orvosi működés területi 
elhelyezkedését nézzük, kiderül, hogy a 78.070 fő belterületi lakost 49, a 40.419 lélekszámú 
külterületi lakosságot 6 orvos látta el. Ott tehát közel 7.000 tanyai embert kellett egy orvosnak 
„karbantartani", ami teljességgel lehetetlen volt. Valószínű, tudták ezt a polgárváros „törvény-
hozó" atyái is, ám csak 1910-ben határozták el, hogy a tanyai körzetek közegészségügyi szolgá-
latát két újabb orvosi hellyel bővítik.10 

Láthatjuk, hogy a lakhely és foglalkozás szociális adottságai önerőből szinte javíthatat-
lan egzisztenciális kényszerhelyzetet teremtettek sok szegedi „polgár" számra, akiknek a halál 
és betegség előtti egyenlőtlensége városban élő társaiknál messze nagyobb volt. 

Ugyanakkor Szeged sem járt el körültekintően a közegészségügy anyagi forrásainak 
megteremtésében, mert az 1864-es költségvetés 1.200.000 Ft-os kiadási oldalán 100.000 
forinttot kaptak a tisztviselők fizetés gyanánt, míg az egészségügyre 10.000 Ft-ot áldoztak.11 Ha 
ehhez hozzávesszük, hogy Szeged minden évben másfélmillió korona (kb. 750.000 Ft.) jövedel-
met húzott, a „tanyabirodalom" kezdetleges művelés után is szépen termő földjeiből - ezek a 
város földjei voltak! M.L. - , akkor a rendszer a legjobb indulattal sem nevezhető igazságosnak. 

Szeged demográfiai fejlődése tükrözte az elhanyagolt külterületek állapotát is. Pedig a 
városi tiszti-főorvos már 1861-ben elrendelte a gyermekek és felnőttek kötelező védőoltását (pl. 
vérhimlő ellen.)12 1863-ban döntöttek az ártézivíz bevezetéséről, mert eddig Szegeden olyan 
ritka volt a tiszta víz, mint a fehér holló. Az új vízvezeték-rendszerrel megelőzték a Tisza-víz 
fogyasztásából időnként adódó fertőző betegségeket, melyek rétegsemlegesen érintették a város 
egész lakosságát.13 Később szaporodtak a kifejezetten gyermekvédő hatósági intézkedések, pl. 
1892-ben hat újabb külterületi szülésznői állást létesítettek. Többek között ennek is volt köszön-
hető, hogy az átlagos évi 1200-1400 születés közül már 700-800 főt láttak el hatósági magánok-
leveles szülésznők. Jellemző a polgári fejlődés városon belüli ritmuskülönbségére, hogy arányo-
san a legtöbb bábát és leggyakrabban a szegedi zsidóság foglalkoztatta, sőt maguk a bábák is 
nagyobb mértékben kerülnek ki zsidó mint katolikus polgárok közül.14 Ezzel egyidejűleg szigorí-
tották a külterületi parasztbábák tevékenységének ellenőrzését. Felsőtanyán: Fehértó, Szatymaz, 
Balástya, Csengele központtal; Alsótanyán pedig az összes kapitányságban hatósági szülésznői 
ügyeletet helyeztek el, összesen 12 főt.15 Az intézkedés javította a tanyai lakosság szakszerű 
egészségügyi szülészeti gondozásának lehetőségét. 

Mintegy az eddig rendelkezések folytatásaként a tisztifőorvos javaslatot tett a dajka-
kérdés rendezésére is. Itt ugyanis az a furcsa helyzet állt elő, hogy az első hónapok egészségügyi 
ellátást, higiéniát, szakszerű gondozást felértékelő időszakában, az ezzel rendelkezők között is 
szép számmal fordult elő megfázásra, fertőzésre visszavezethető gyermekhalál. 

Orvosi elképzelések szerint ezek a halálesetek a szoptatás hiányával, illetve annak rosz-
szul alkalmazott módjával és a szakszerűtlen babaápolással voltak magyarázhatók.16 Ezek a 

8. CSML. Megyei Tiszti főügyész iratai 2798/1912. 
9. SzV 1910. augusztus 10. 8. p. 

10. Uo. 1910. július 21. 11. p. 
11. SzH. 1884. szeptember 3. 5. p. 
12. CSML. Tan. ir. 2410/61. 
13. CSML. 1989/1863. 
14. Gottlieb Ede orvosi és Klein Róza szülésznői oklevelének bitelesitése a tiszti főorvos által. Kgy. jkv. 86/1892. 
15. Uo. 
16. CSML. Kgy. jkv. 168/1892. 
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döntően szociális környezettől fiiggő feltételek nem teljesültek igazából a szoptatásra és dajká-
lásra elhelyezett csecsemők és kisdedek esetében. Biztosítani kellett a csecsemők életfeltételét 
elsőrangúan befolyásoló külső környzeti tényezőt, a magasértékű táplálkozást (anyatejhez jutást) 
és a tisztasággal azonos higiéniát. Ennek érdekében a szoptatós dajkák feletti ellenőrzési jogot 
kiteijesztették a „Fehér Kereszt" egyletre is, melynek képviselője az ily módon nevelt kisdedeket 
saját lakásukon látogatta meg, a bánásmód, egészségi állapot és tisztaságra vonatkozó ellenőr-
zést tartott. Köteles volt minden észrevételét a dajka „munkakönyvbe" bejegyezni, melyet - ha-
nyagságot tapasztalva - be is vonhatott, sőt hatósági eljárást is kezdeményezhetett. Anyakönyvi 
fonásokra építve pontosabban meg lehetett állapítani, hogy a belső (öröklött rendellenességből 
fakadó és ezért néhány napon belül ható), illetve külső (szociális és egészségügyi környezet) 
tényezőknek voltak-e vallásspecifikus vagy regionális sajátosságai a gyermekhalandóságban. Pl. 
a saját szoptatás gyakorlata a tanyai népességnél, vagy a szoptatós dajka alkalmazása polgári 
közegben, kifejezésre jutott-e egy ennek megfelelő halálozási periódusban. 

Nem erre vonatkozóan, de a térbeli különbségek általános jellemzésére összeállítottunk 
egy táblázatot a természetes szaporodás városrészenkénti hullmázásáról.17 

Szaporodási index városrészenként 

Helység 1860. 1870. 1880. 1890. 
Sz. H. T. Sz. H. T. Sz. H. T. Sz. H. T. 

Alsóváros: 839 418 421 918 524 394 1072 622 450 1347 753 584 
Felsőváros: 582 273 309 658 397 261 561 377 184 592 327 265 
Palánk: 519 292 227 447 357 96 531 396 135 510 380 130 
R ó k u s : 314 342 -28 353 366 -13 406 482 -76 336 419 -113 

Megjegyzés: Sz: = születés; H: = halálozás; T.: = természetes szaporodás 

Az alapul vett 30 éves szakaszban Felsővároson és Alsóvároson volt legkisebb a halan-
dóságomig a Palánk és Rókus kiszámított értékei rosszabbak a vártnál. Különösen Rókus mor-
talitása tűnik katasztrofálisnak. Ennek azonban viszonylag egyszerű az oka: az ottani plébániai 
hivatal a kórházakban előfordult demográfiai eseményeket (születés, halál) is bejegyezte, holott 
pl. a kórházi szülések egy része vidéki anyák javára írható. Ugyanígy járt el haláleset felvétele-
kor is, pedig a meghalt csecsemők vagy más betegek bizonyos hányada nem volt szegedi illető-
ségű.18 

1858-ban pl. Alsóváros halandósági viszonyait hasonlóképp rontotta az ott dolgozó „tótok" kö-
zött kitört járványos betegség, akik vasútépítési munkálatok miatt nagy számban és egészségte-
len módon koncentrálódtak egy helyen a legelemibb higiéniai körülményeket is nélkülözve.19 

Volumenét, de arányait tekintve is Alsóvároson regisztrálhattuk a legnagyobb népmoz-
galmat. A nagy számok törvényéből következik, hogy ahol többen vannak, értelemszerűen na-
gyobb a lehetősége az átfogóbb népmozgásoknak. Születési arányszámaik megelőzték mind 
három városrész hasonló értékeit, sőt az emelkedés csak Alsóvároson mondható folyamatosnak. 
Úgy tűnik, hogy a századforduló előtt még nem törekedtek mesterséges születéskorlátozásra, s a 
paraszti háztartásokra jellemző születésszám biztosította az egyenletes szaporodást. Azok az 

17. CSML. Római Katolikus keresztelcsi és Izraelita születési anyakönyvi másodpéldányai. 
IS. SzN 1883. március4. 6. p. 
19. SzH 1860. június 5. 3. p. 
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okok, melyek a századforduló után Alsóvároson is a természetes szaporodás visszafogására 
késztettek 1860-1890 között még nem hatottak olyan súllyal. A sokgyermekes családfő a legelő-
bérlet formájában rendelkezésre álló szabad földet még ki tudta használni. Nem nehezedtek rá a 
súlyos állami adók, a megélhetés és neveltetés emelkedő költségei. Szeged határa nem ismerte a 
holtkéz és hitbizomány alakjában lekötött temérdek föld fogalmát, ami miatt nem lehetett föld-
höz jutni, a birtok nem terjeszkedhetett, s ami miatt az ember még csak bérlővé sem válhatott, 
csak napszámossá. 

Szóval ezek a folyamatok Szeged paraszti népességét a századfordulótól kezdték el súj-
tani, addig a népmozgalomra gyakorolt hatása csekély. Utána állt elő, ha nem is az egyke, de 
egyfajta születésszabályozás vagy az elvándorlás alternatívája az agrárfoglalkozású népesség 
számára. 

Eddig a szociális eredetű külső faktorok szerepét értelmeztük a gyermekhalandóság 
előidézésében. Volt azonban a problémának egy olyan összetevője, ami a családi szervezettel és 
a háztartás nagyságával mutatott összefüggést. Sajnos, itt nem támaszkodhatunk empirikus 
vizsgálati eredményekre, csak az emberi emlékezet történelem-idézésére, de azok figyelemre-
méltó észrevételeket tartalmaznak.20 

Azokban a családokban, ahol több generáció élet együtt, rokonok tartoztak a háztartás-
hoz, vagy az egyenesen több kisebb családból áll, a fiatalabb anyának több ideje maradt az újszü-
löttel foglalkozni, ápolni vagy esetleg mindig volt valaki, aki ezt a feladatot ideiglenesen ellátta. 
Egy ilyen háztartási organizációban mindig kisebb volt a veszélye az exogén „kórokozók" elha-
talmasodásának, mint ott, ahol a családot pusztán a szülők és a gyermek közössége alkotta. 

Anélkül, hogy végleges ítéletet mondanánk, a gyermekhalandóság Szegeden tapasztalt 
térbeli és szociális eltérései arra intenek, hogy inkább a paraszti foglalkozású emberek családi 
szervezetét jellemezhette a szűk háztartás, míg a zsidó polgárok körében nem volt ritka a több-
generációs együttélés. Ebből azt is adódott, hogy a nagycsaládban élő anyák gyakrabban kellett, 
hogy részvegyenek az eltartó gazdasági tevékenységben. 

A Palánk kedvező halálozási számának okairól már volt szó. Ennek másik oldala az 
Alsóvároshoz képest korábban kimutatható születéskorlátozás. Ez persze nem jelentett ott sem 
valamifajta egykézést, vagy két szülő-két gyermekből álló polgári magcsaládra való törekvést, de 
jelentette a befejezett családnagyság „szűkebbre" fogását. Ez a polgári zsidó családoknál átlago-
san 4,5 gyermek vállalását jelentette, szemben Alsóváros akkor még szintén átlagosnak mondha-
tó 6,5-7 családonkénti gyermekszámával.21 

A gyermekszámban is kifejezésre jutó értékfordulat, annak felismerését tükrözte, hogy 
a gyermcknemzés elsődlegessége mellett a házasságnak egyéb szociális funkciói is vannak. Sőt a 
családi reprodukciót sem lehet már kizárólag Isten kezében hagyni, szükséges a házaspartnerek 
ezirányban tanúsított felelőssége is. 
Polgári körökben a kevesebb gyerek azt jelentette, hogy nagyobbak az esélyek a jobb neveltetésé-
re, jobb iskoláztatásra, egyáltalán a jobb életfeltételekre. Sajnos, a születésekkel kapcsolatos 
eme tudatosság éppen azoknál jelentkezett, kiknek anyagi lehetőségei, kulturális látóhatára 
egyébként is lehetőség szerint korlátozták a gyermekhalandóságot. Míg az újszülöttek halálozá-
sát mindennapos tehertételként átélő, mostohább körülmények között élő népesség egyelőre a 
szörnyű halálesetek „akceptálását" még nem ellensúlyozta az új élet keletkezésének korlátozá-
sával. 

20. Szívessy Lehelné (Szeged, Nagy Jenő u. 5.) visszaemlékezése. 
21. MARJANUCZL., 1988. 28. p. 
22. Liebmann Béla (Szeged, Párizsi krt. 6.) visszaemlékezése. 
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Tanulságos összefüggések feltárására ad lehetőséget a házasságkötések, keresztelések, 
halálozások korrelációs indexének elemzése. Kiinduló gondolatunk az volt, hogy a születések 
ritmusa bizonyos mértékig igazodik a házasságkötések üteméhez, azaz - normális életciklust 
alapul véve - minden házasságra 13-15 hónapon belül kellett, hogy következzen az első szülés. 
Tovább követve a népmozgalom ritmusát a halotti anyakönyvekben olyan párhuzamba állítható 
eredménysorokat kaptunk, melyek elsősorban a magas gyermekhalandóságról mondottakat 
erősítette meg. A táblázat lényegében a havonként csoportosított demográfiai történések egy-
másra hatását, egymásba fonódását illusztrálja felekezeti bontásban:23 

Születések száma havonként és felekezeti bontásban 
1850-1900 

Hónap neve: Római katolikus Református Görögkeleti Izraelita Evangélikus 
Január 10.124 11 70 506 51 
Február 313 112 53 538 47 
Március 9.316 136 90 575 48 
Április 8.611 128 72 438 51 
Május 8.676 118 62 483 39 
Június 7.881 113 63 448 44 
Július 8.559 112 55 497 52 
Augusztus 9.793 117 59 528 51 
Szeptember 10.211 132 39 523 50 
Október 10.128 129 52 532 . 44 
November 9.307 104 53 486 44 
December 8.748 116 49 538 39 

Halálozások alakulása felekezetenként és havi bontásban 
1850-1900 

Hónap neve Római katolikus Görög keleti Izraelita Evangélikus Református 
Január 7.502 82 281 - -

Február 7.235 116 290 53 89 
Március 9.266 104 322 41 97 
Április 7.602 79 293 54 133 
Május 7.048 117 307 49 110 
Június 6.689 119 246 51 94 
Július 7.609 53 318 36 97 
Augusztus 8.508 90 309 36 109 
Szeptember 7.692 83 282 33 90 
Október 7.488 89 292 42 124 
November 6.267 93 258 38 88 
December 5.948 81 303 40 94 

23. Táblázatunk Kováts Zoltán kutatási eredményeire épít. Ld. GAÁL E , 1991.493-511. p. 
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Ha a születések és halálozások havi ingadozását összevetjük, meggyőződhetünk arról, 
hogy az izraelita vallásúak életbenmaradási esélyei a legjobbak az összes felekezet közül. Ez azt 
jelentette, hogy adott születésszámra nálunk esett a legkevesebb haláleset. 

A zsidóknak a fenti összefüggést bizonyító viszonyszáma: kb. 70 %, míg a katolikuso-
ké: kb. 85,5 %. 

Egyéb források információival együtt az is arra hívja fel a figyelmet, hogy a vallásnak 
jelentős befolyása volt az egyén helyzetére. Mint életszabályozó és mint nevelő tényező beigazol-
tan sok lehetőséget nyújt a kultúra ilyen-olyan mértékű adaptálására, pl. az egészségellenes ká-
rosodások kiiktatására. 

Az adatokból kiolvasható tanulság éppen az, hogy a zsidó vallás józan és észszerű élet-
módra késztető előírásai felekezeti megfontolásból demográfiai előnyhöz juttatta hitsorstársait az 
ugyanazon szociális föltételek mellett élő keresztény társaikkal szemben. 

Adott időpontban kötött házasságokra 13-15 hónapos intervallummal következtek az 
első szülések, és még ugyanezen évszakon belül, tehát a keresztelést követő 1-2 hónapban bekö-
vetkezett a halál, ami itt elsősorban csecsemőhalált jelentett. 

Konkrét esetben a korreláció így alakulhatott: házasodtak januárban, következő év feb-
ruárjában megszületett az első gyerek, de már márciusban vagy áprilisban meg is halt. így vilá-
gosabban látható a házassági időpontokhoz igazodó fertilitási és mortalitási ütem, még ha a 
születések időnként el is szakadtak a szokványos házasritmustól, de a keresztelések és halálozá-
sok egy ritmusú mozgása, sajnos, szomorú valóság volt. 

Ennek bizonyítására közreadjuk a törvényhatósági közgyűlésen elhangzott polgármes-
teri jelentést, mely az 1882 év során születettek és elhaltak számát városrészenként és plébáni-
ánként, anyakönyvek alapján megszerkesztve tárja elénk:24 

születés halál 
Palánk 444 723 
Felsőváros 609 580 
Rókus 350 602 
Alsóváros 809 1.011 

Még érezhető a számsorokban az árvíz okozta gyengébb egészségügyi ellátás követ-
kezménye, de a negatív szaldó döntő oka az extrém csecsemőhalandóság. Mértékére jellemző, 
hogy a kórházi haláleseteket nem tartalmazó összes halálesetből (2677) 812 esett egy év alatti 
csecsemőkre, de 1 és 10 év között is 678-an haltak meg, ami így együtt a teljes halandóság 57 
%-át tette ki. 

Korcsoportos halálozás25 

Korcsoport 1852. évi 1882. évi 
0-1 391 812 
1-10 197 678 
11-20 88 181 

24. CSML. Kgy. 5/1882. 
25. CSML. Kgy. 58/1882. 
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21-30 72 152 
31-40 90 132 
41-50 95 148 
51-60 78 209 
61-70 82 169 
71-80 84 117 
81-90 21 51 
Összesen: 1.198 2.649 

Összehasonlítható táblázatunkból kitűnik, hogy a két időpont közötti népességszaporo-
dás üteme 41 %-kal, a 0-10 éves korosztály halandósági rátája 225 %-kal növekedett. 
Ez akkor is elgondolkoztató, ha tudjuk, hogy benne van az árvíz okozta katasztrofális demográ-
fiai csökkenés. Ugyanis a lakosságnövekedés és halandóság-emelkedés közötti nagyfokú arány-
különbség a polgári igények és polgári kultúra felületes behatolását jelentette a tömegek közé. 
Nagyfokú különbségek mutatkoztak a kül- és belterületi népesség halandósági viszonyaiban, s ez 
a paraszti népesség - mely zömében tanyai lakos volt - , még 1870-ben is tapasztalható erős 
kulturális - társadalmi elhanyagoltságát igazolja. 

A kimutatást készítő tisztiorvosi elemzés a halálhoz vezető betegségek többségét a nem 
megfelelő orvosi ellátással, a paraszti népességnek az egészségmegőrzésére irányuló képesség és 
kényszer hiányával magyarázta. Eves értékeket alapul véve, a halandósági maximum egy és 
kétéves kor között jelenetkezett, tehát már egy olyan szakaszban, amikor az életbenmaradási 
esélyek nagyobb mértékben függtek a külső környzettől, a családi körülményektől. 

A következő táblázatunk a születések szezonális megoszlását tüntetik fel az apa foglal-
kozása szerint:26 

Az apa foglalkozása Tavasz Nyár Osz Tél 
Földműves 8 11 16 25 
Munkás 23 21 35 57 
Közhivatalnok 25 18 25 27 
Kereskedő, iparos 87 71 81 104 
Magánhivatalnok 12 7 11 6 
Tanár 5 8 2 2 
Szabad értelmiségi 13 13 17 16 
Tőkés 2 1 3 4 
Földbirtokos 3 10 4 6 

A függő szociális helyzetű emberek inkább az évvégére tartogatták a családi örömöket, 
mert akkorára tisztázódott a gazdasági év sikeressége, s az agrár szakmában legalábbis - akkor 
szüneteltek a család teljes energiájára igényt tartó nagy mezőgazdasági munkálatok. Ugyanez 
vonatkozik a munkásokra is azzal a különbséggel, hogy a gyári tevékenység nem szakította el 
őket tartósan a családtól, s a keresmény is hetente kalkulálható bevételhez juttatta a családot, 
ezért ott a születések rendje kiegyenlítettebb. 

A - par exellence polgári élethivatással rendelkezők pedig független, különleges terme-
lési szemponthoz nem igazodó életmódjuk következtében - mondhatjuk, hogy egyéni hajlama-

26. Az osztályozás alapja az egyházi, illetve állami anyakönyvek (1879-1920) idevágó információi. 
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iknak engedelmeskedve határozták meg a családi események menetét. Figyelemre méltó pl. a 
tanárok nyárra időzítették mindezt, mikor iskolai szünet volt. A mindennapos közszolgálatot 
teljesítő hivatalnokok pedig az év szinte minden időszakát azonos mértékben használták ki, ta-
lán háttérbe szorítva kicsit a nyarat. Náluk viszont épp a nem régóta divattá vált, de meglehető-
sen rövid nyári szabadság megbecsülését kell látnunk. 

A születések és halálozások szezonális mozgása nemcsak a demográfiai események 
időbeli maximumának és minimumának megállapítását segíti, de egyszersmind bizonyíték a 
születések, keresztelések és halálozások közötti koherens biológiai ritmus mellett. 

Ami a vallásspecifikus születési csúcsot és minimumot illeti, a katolikusoknál szeptem-
ber-október jelentette a legintenzívebb születési periódust, míg a demográfiai apály júniusban 
jutott el a mélypontra. 

Ezzel szemben a reformátusok, a görögkeletiek és izraeliták egyformán márciusban 
érték el a legmagasabb reprodukciós indexet, míg a visszaesések tekintetében nem mutatható ki 
ilyen demogfáriai szinkronitás, a reformátusok novemberben, a görögkeletiek szeptemberben, az 
izraeliták áprilisban érték el a születési minimumot. 

Ha mindezt összehasonlítjuk a halálesetek periodicitásával, kiderül, hogy a katolikus 
keresztelések időbeli torlódását márciusban követte a halálesetek felduzzadása a következő fél-
évben. Ez azt jelentette, hogy a csecsemőhalandóság nagyobb arányokban ezt a kb. féléves kor-
osztályt sújtotta. A többi vallás esetében tapasztalt azonos ritmusú születési tevékenység többé-
kevésbé azonos ütemű halálozással párosult. Ugyanis a márciusi születési csúcsot április-
májusban követte legmagasabb halandósági érték. Tehát az a katalikus csecsemők halálozási 
rátája a születéstől számított viszonylag szűkebb periódusban (1-2 hónap) tetőzött, mint a kato-
likusoké. 

Ez nyilvánvalóan összefüggött a vallási népesség társadalmi összetételével. Azzal, hogy 
a katolikus, zömmel paraszti lakosság a saját szoptatós hagyományának hódolva viszonylag 
tovább tudta garantálni a csecsemő védettségét, az idegen-szoptatást jobban igénybe vevő pol-
gári rétegeknél. 

A születések havi ingadozásánál szépen kimutatható a gazdasági életkörülmények hatá-
sa az agrárnépesség demográfiai magatartására: őszre hagyták a fontos családi események betel-
jesülését, míg az aratási időszakban a minimálisra szorították azt. 

A zsidóság népességmozgása a téli hónapokat részesítette előnyben a születésekkel 
kapcsolatban. Egy sokkal polgárosodottabb társadalmi csoport számára általában nincsenek 
„preferált" időszakok. Jól mutatja ezt a reformátusok születésének relatíve egyen eloszlása. A 
zsidók hasonlóan egyenlő ütemű születési gyakorlata a téli hónapokban felgyorsult. 

A korrelációs index halálozási és születési csúcsa mögé oda kell gondolnunk a megvál-
tozott szegénység rideg valóságát. Annak mértéke néha egészen elképesztő antiszociális maga-
tartást involvált. Elképesztőnek kell tartanunk ugyanis azt, ha egy kisded teher a család vállán.27 

Ismeijük az idevágó példabeszédet: „marad még elég", de épp ez a mentalitás akadályozta meg 
- főként a katolikus paraszti lakosság körében - , hogy lazítsanak a gyermeknemzés és a 
munkerőszükséglet oksági kapcsolatán. A magas születésszámot előre betervezték, mert tudták a 
„gyerek olyan mint a pohár, sok kell belőle, mert ha egy-kettő eltörik, marad utánpótlás."28 

Sajnos, ennek a marginális társadalmi pozíciónak olyan nagy volt a tehetetlenségi 
nyomatéka, hogy értelmetlen a fenti demográfiai minta egybevetése a zsidó polgárok családter-
vezési gyakorlatával. Annak lényege: kevesebbet, de nekik maximálisai nyújtani minden terüle-

27. SzH 1884. 206. sz. 
28. SzN 1911. január 26. 

- 172 -



ten. Ez csecsemő és gyermekkorban azt jelentette, hogy a zsidó családok már az első rendelle-
nességnél orvoshoz fordultak, s utána is folyamatos maradt a rendszeres orvosi ellenőrzés. Ez 
neveltetés, kultúra, de mindenekelőtt az anyagi helyzet kérdése volt. 
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VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM : SUPPLEMENTUM: 
SZERKESZTŐ. Á. VARGA LÁSZLÓ, HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

Halász Imre 

ADATOK A NAGYKANIZSAI PÉNZINTÉZETEK TÖRTÉNETÉHEZ A 
TŐKÉS GAZDASÁG KIALAKULÁSÁNAK ELSŐ IDŐSZAKÁBAN 

(A Magyar Compass adatai alapján)1 

I. A közigazgatás és pénzügyigazgatás várost érintő változásai 

Nagykanizsa a 19. század elején a központi szerepkört betöltő városok között előkelő 
helyet foglalt el.2 A lüktető életű kereskedőváros a század második felében nemcsak pénzügyi, 
hanem alapfokú igazgatási és középfokú pénzügy-igazgatási centrummá is vált, ebben a szabad-
ságharcot követő - mind a mai napig elfogultan értékelt - Bach-korszak igazgatási modernizá-
ciójának döntő szerepe van. 

Az 1850 után bevezetett közigazgatási struktúra járási székhellyé léptette elő az addig 
„csak" gazdasági központot, továbbá a közigazgatás és jogszolgáltatás - akkor még ideiglenes -
szétválasztásával a város járásbírósági székhely is lett, jelentősége tovább növekedett az ingat-
lanforgalom telekkönyvi bejegyzéshez kötésével.3 

A kialakuló hivatalszervezet következő állomása az osztrák mintára megszervezett és 
bevezetett pénzügyigazgatás volt, mert nem Zala megye székhelyén, hanem a megye gazdaságá-
nak tradicionális centrumában, Nagykanizsán állították fel a Somogy és Zala megyékre illetékes 
pénzügyigazgatóságot a Cs. Kir. Tartományi Pénzügyigazgatóság 1851. október l-jén kiadott 
rendelete alapján. Ugyanezen év november l-jével megszűntek a megyei adópénztárak, és he-
lyükbe az adóhivatalok léptek. 

A Sopron székhelyű polgári közigazgatási kerületben az említett megyékre kiterjedő 
hatáskörű nagykanizsai székhelyű pénzügyigazgatósághoz Zala megyéből négy, Somogy megyé-
ből öt, egy- vagy két járásra kiterjedő illetékességű adóhivatal tartozott a következők szerint: 

1. Sajnos jelen tanulmány nem törekedhet teljességre. Fonása a rendkívül szűk helytörténeti adatbázis lehetett, miután az adatgyűjtés idősza-
kában a Zala Megyei Levéltárban az iratok eredeti rendjét - többszöri költözés után - még nem állították helyre, a cégbírósági iratok sem 
voltak fellelhetők a Zala Megyei Bíróságon. így - bár a szerző maga is tisztában van dolgozata torzó jellegével - a Magyar Compass leg-
fontosabb adatai alapján kívánja a pénzintézetek helyzetével kapcsolatos első, felettébb vázlatos összefoglalását adni. 

2. BÁCSKAI V.-NAGY L., 1984.; BÁCSKAI V . 1988.; BÁCSKAI V., 1993. 213-250. p.; KERECSÉNYI E„ 1979. 147-166. p. 
3. HALÁSZI., 1994. 76-77. p. 
4. Uo. és a Magyarországot... 1851. 589., 592. p. 
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Megye Adóhivatal székhelye Az adóhivatalhoz tartozó járások 
ZALA Zalaegerszeg Zalaegerszeg, NagYkaporaak ZALA 

Sümeg Sümeg, Tapolca 
ZALA 

Alsólendva Alsólendva 

ZALA 

Nagykanizsa Nagykanizsa 
SOMOGY Kaposvár Kaposvár, Nagvatád SOMOGY 

Karád Karád, Igal 
SOMOGY 

Marcali Marcali 

SOMOGY 

Szigetvár Szigetvár 

SOMOGY 

Csurgó Csurgó 

A város gazdasági pozíciói és kulturális adottságai (felekezeti kisiskolák és gimnázium) 
mellett a modernizálódó igazgatási struktúra új centrumképző elemeket hordozott magában, 
melyek később nagy jelentőségűek lesznek a város fejlődésében. 

n . A megyei pénzintézetek hálózata 

Zala vármegyében az első pénzintézet 1845-ben Nagykanizsán alakult meg, és fél év-
század múlva már 24 pénzintézet és 8 szövetkezet működött a megyében:5 

A tőkés gazdaság térnyerésének tükre volt a „gründolási láz" egyes periódusaiban, hogy 
hogyan alakult a bankok, hitelintézetek, takarékpénztárak száma, s emellett a mérlegek főössze-
gével mérhető tevékenysége. 

A MEGYE PENZINTEZETEINEK OSSZEFOGLALO ADATAI 
település pénzinté-

zetek 
száma 

pénzintézet neve 
alapítás 

éve 
alaptőke 

v. részvény-
tőke 1895-

ben (K) 
Alsólendva 1 Alsólendvai Takarékpénztár 1873 40.000 
Belatinc 1 Belatinc Vidéki Takarékpénztár 1881 35.000 
Csabrendek 1 Csabrendeki Takarékpénztár Rt. 1873 40.000 
Csáktornya 2 Csáktornyai Takarékpénztár Rt. 

Muraközi Takarékszövetkezet 
1872 
1881 

40.000 
40.000 

Keszthely 2 Keszthelyi Takarékpénztár Rt. 
Keszthely Vidéki 
Takarékpénztár Rt. 

1870 
1894 

45.000 
100.000 

Kotori 1 Kotori Takarékpénztár Rt. 1892 10.600 
Letenye 1 Letenyei Takarékpénztár Rt. 1892 40.000 

5. Évkönyv... 1896. 305-310. p. 
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A MEGYE PENZINTEZETEINEK OSSZEFOGLALO ADATAI 
település pénzinté-

zetek 
száma 

pénzintézet neve 
alapítás 

éve 
alaptőke 

v. részvény-
tőke 1895-

ben (K) 

Nagykanizsa 5 
Nagykanizsai Takarékpénztár Rt. 
Nagykanizsai Kereskedelmi és 
Ipari Bank Rt. 

1845 

1867 

60.000 

200.000 
Dél-Zalai Takarékpénztár Rt. 
Nagykanizsai Bankegyesület Rt. 
Osztrák-Magyar Bank 
Nagykanizsai Fiókja 

1870 
1873 

1879 

100.000 
200.000 

Perlak 1 Alsó-Muraközi 
Takarékpénztár Rt. 1873 50.000 

Sümeg 2 Sümegi Takarékpénztár 
Sümegi Népbank 

1869 
1873 

40.000 
40.000 

Tapolca 2 Tapolcai Takarékpénztár Rt. 
Balaton-melléki 

1869 30.000 

Takarékpénztár Rt. 1889 60.000 
Zalaegerszeg 3 Zalaegerszegi Takarékpénztár Rt. 

Zalamegyei Központi 
Takarékpénztár Rt. 
Zalavármegyei Takarékpénztár Rt. 

1869 

1893 
1893 

200.000 

80.000 
30.000 

Zalaszentgrót 1 Zalaszentgrót és Vidéke 
Takarékpénztár Rt. 1884 20.000 

Összesen 24 1845-1893 1.500.600 

A kialakuló pénzintézetek mellett szólni kell az ugyanebben az időszakban létrejövő 
szövetkezetekről is, melyek általában meghatározott időre alakultak. A szövetkezetekről a kö-
vetkezőket közölte a Magyar Compass: 

„Az alaptőke nem áll részvényekből, hanem kizárólag üzleti betétekből (részjegy vagy 
törzsbetétek) képződik és miután a szövetkezetek leginkább a tagok kölcsönös hitelének, kerese-
tének vagy gazdálkodásának előmozdítására alakulnak, azért a tiszta üzleti nyereményt is vagy a 
tagok között egyenlő arányban leendő felosztásra, vagy az üzleti betéti tőke emelésére, vagy vég-
re részben emberbaráti célokra szokták felhasználni." 

Általában segélyező, önsegélyező, takarék, vagy előjegyzési szövetkezetek jöttek létre, 
melyek csak ritkán küldtek be mérleget, így csak - felsorolásszerűen - a legfontosabb adatait 
adhatjuk közre Zala vármegye nyolc szövetkezetének:7 

6. Magyar Compass, 1879. 
7. Magyar Compass, 1870-1890. 
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szövetkezet 
székhelye 

szövetkezet 
száma' 

neve működési 
időszak 

Balatonfüred 1 Balatonfüredi Segélyegylet 1 8 7 5 -

Csáktornya 2 
Muraközi Kisegítő Egylet 1 8 6 9 -

Csáktornya 2 Muraközi Önsegélyező Egylet Szövetkezet 1870 - 1885 

Nagykanizsa 3 

Nagykanizsai Segélyegylet 
Szövetkezet 1876 - 1882 

Nagykanizsa 3 Dél-Zalai Takarékpénztár Gyűjtő- és Ön-
segélyző Szövetkezet (a „Dél-Zalai Taka-
rékpénztár rt." kebelében szervezett) 1 8 7 6 - 1886 

Nagykanizsa 3 

Nagy-Kanizsai Tiszti Önsegélyző Szövet-
kezet 1876 - 1896 

Zalaegerszeg 1 Zala-Egerszegi Szövetkezet Önsegélyező 
Egylet 1 8 7 6 - 1896 

Zalaszentgrót 1 Zala-szentgróti Szövetkezet Önsegélyező 
Egylet 1879 - 1882 

A szövetkezetek betétösszegeitől eltekintve a megyei pénzintézeteknél kimutatott más-
fél millió koronás alaptőke az egyes települések pénzintézetei között a következőképpen oszlott 
meg: 

Település Pénzintézet Összes alap-tőke 
szama (ezer K.) 

Alsólendva 1 40,0 
Belatinc 1 35,0 
Csabrendek 1 40,0 
Csáktornya 2 80,0 
Keszthely 2 145,0 
Kotori 1 10,6 
Letenve 1 40,0 
Nagykanizsa 4 560,0 
Perlak 1 50,0 
Sümeg 2 80,0 
Tapolca 2 90,0 
Zalaegerszeg 3 310,0 
Zalaszentgrót 1 20,0 
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Pénzintézetek alaptökéjének összege 
települések szerint (1896) 

600 T 

III. Nagykanizsa pénzintézeteiről 

A Nagykanizsán működő öt pénzintézet közül négy helyi alapítású volt. 
Az 1845. augusztus 2-án megalakult Nagykanizsai Takarékpénztár egyike az 1848 előtt 

Magyarországon létrejött 36 takarékpénztárnak. Alakulása évében az osztrákoknál 8. Magyaror-
szágon 20 takarékpénztár működött. 

Az 1866-ban kezdődő és az 1873-as krach-ig tartó gründolási lázban Magyarországon 
564 új hitelintézet létesült, bizonyítva a hitel- és tőkepiac gyors kibontakozását.9 A megyében e 
szűk hét évben a már meglévő pénzintézet mellett egy tucat új pénzintézet létesült, melynek 
egynegyedét Nagykanizsán gründolták. A létrejött három pénzintézet közül kettőt a „Bankok és 
hitelintézetek" között sorol fel a Magyar Compass, ez a megye és a város egyaránt második 
pénzintézete, a kiegyezés évében létrehozott Nagykanizsai Kereskedelmi és Ipari Bank, és az 
1873-as válság évében létrehozott Nagykanizsai Bankegyesület volt. A takarékpénztárak között 
kerül felsorolásra a már többször említett 1845-ös alapítású takarékpénztár, és a város második 
takarékpénztára a Dél-Zalai Takarékpénztár. 

Magyarországon a takarékpénztár volt a legelterjedtebb pénzintézeti forma, melynek 
legtömörebb jellemzését a Magyar Compass 1874. évfolyama a következő-képpen adja: 
„Tekintettel azonban azon körülményre, hogy a takarékpénztárak csekélyebb alaptőkével bír-

nak, - alakulásuk legújabb időben az előlegezési üzletre nézve a pénzüzleti viszonyokban kevés-
bé jártas - és megtakarított filléreit ezen intézeteknél elhelyező közönség érdekében, nagy obb 
biztonság czéljából - azon megszorítás alá esik, hogy az azoknál letett idegen pénzeket csakis az 

8. Nemzeti Bank 1993. 117 p. 
9. KATUS L„ 1979. 968-971. p.; KÖVÉR Gy.; 1986 6-24. p. 
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alább következő értékpapírokra, előlegezésekre vagy megvásárolhatására fordíthatják, nevezete-
sen: Magyar vagy osztrák állami kötvények, - az állam által kamatbiztosítással ellátott vállalati 
papírok, - végül ilyen természetű elsőbbségi kötvények vagy záloglevelekre, melyek a budapesti 
vagy bécsi tőzsdén hatósági engedély alapján állandóan jegyeztetnek."10 

A nagykanizsai pénzintézetek 1873 előtti tevékenységéről eddig még összefoglaló ada-
taink sincsenek.11 Fejlődésükre álljanak itt az „1873-as nagy krach"-ot követő évtized főbb 
mutatói:12 

MERLEGFOOSSZEG ALAKULASA (fi-t.) 
Ev takarékpénztárak hitelintézetek 

december 
31. 

Nagykanizsai 
Takarékpénztár 

Dél-Zalai 
Takarékpénztár 

Nagykanizsai Keres-
kedelmi- és Ipari 

Bank 

Nagykanizsai 
Bankegyesület 

1873 1.440.292 270.508 X -

1874 1.619.834 382.933 140.467 319.064 
1875 1.848.503 426.031 198.898 400.712 
1876 1.877.012 509.090 209.833 488.985 
1877 2.077.350 571.923 193.701 442.290 
1878 2.097.471 651.521 174.866 599.375 
1879 2.074.661 687.230 173.463 628.060 
1880 2.220.124 818.059 251:406 640.941 
1881 2.387.256 918.122 196.991 569.892 
1882 2.447.336 1.119.122 267.087 642.296 
1883 2.416.925 1.266.523 275.364 584.906 

Mérlegfoösszeg alakulása 

1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 

N T 

DZT 

NKIB 

NBE 

10. Magyar Compass, 1874. 
11. Ld. 1. számú jegyzetet 
12. Magyar Compass 1873-1883. évfolyamai adatai alapján. 
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NYEREMÉNY EGYENLEG ALAKULÁSA (irt) 
Év takarékpénztárak hitelintézetek 

december 
31. 

Nagykanizsai 
Takarékpénztár 

Dél-Zalai 
Takarékpénztár 

Nagykanizsai Ke-
reskedelmi- és Ipari 

Bank 

Nagykanizsai 
Bankegyesület 

1873 12.012 4.973 X -

1874 15.400 4.762 5.000 16.430 
1875 15.972 4.635 6.000 17.266 
1876 28.393 9.754 6.915 21.333 
1877 33.661 8.750 4.557 21.790 
1878 26.466 12.655 8.099 22.439 
1879 28.516 21.543 9.434 19.915 
1880 25.030 19.718 8.992 18.091 
1881 4.107 12.850 7.082 20.819 
1882 31.216 18.850 8.609 19.502 
1883 30.558 19.130 6.000 17.309 

OSZTALÉK ALAKULÁSA EGY RESZVENYRE % 
(Megjegyzés: a Dél-Zalai Takarékpénztár kivételével a % arány megegyezik az összeggel) 
Ev takarékpénztárak hitelintézetek 

december 
31. 

Nagykanizsai 
Takarékpénztár 

Dél-Zalai 
Takarékpénztár 

Nagykanizsai Keres-
kedelmi- és Ipari Bank 

Nagykanizsai 
Bankegyesület 

1871 50 8,00 X -

1872 58 17,00 X -

1873 70 18,00 X -

1874 75 18,00 5 7,50 
1875 80 18,00 6 8,50 
1876 80 18,00 6 9,50 
1877 80 20?00 4 9,75 
1878 70 22,00 6 10,00 
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OSZTALÉK ALAKULÁSA EGY RÉSZVÉNYRE % 
(Megjegyzés: a Dél-Zalai Takarékpénztár kivételével a % arány megegyezik az összeggel) 
Ev takarékpénztárak hitelintézetek 

december 
31. 

Nagykanizsai 
Takarékpénztár 

Dél-Zalai 
Takarékpénztár 

Nagykanizsai Keres-
kedelmi- és Ipari Bank 

Nagykanizsai 
Bankegyesület 

1879 80 24,00 7 9,00 
1880 40 25,00 7 9,00 
1881 35 24,00 7 9,00 
1882 40 17,50 8 9,00 
1883 40 17,50 6 8,00 

A Magyar Compass évfolyamai megjelenése első évtizedében mintegy negyven nevet 
említenek a bankok, takarékpénztárak tisztségviselőinél. Közülük négy fő van, akit két-két 
pénzintézet különböző tisztségviselőinél is említenek. A felsoroltak közül három takarékpénz-
tárnál és hitelintézetnél egyaránt, míg egy személy kizárólag a hitelintézeteknél volt érdekelt:13 

n é v 
viselt tisztség 

n é v takarékpénztárak hitelintézetek n é v 
Nagykanizsai 

Takarékpénztá 
r 

Dél-Zalai 
Takarékpénztá 

r 

Nagykanizsai 
Kereskedelmi 
és Ipari Bank 

Nagykanizsai 
Bankegyesület 

Gelsei Guttmann 
Henrik 

alelnök és 
vezérigazgató 

alelnök majd 
elnök 

Epeijessy Sándor elnök (1875-től), 
vezérigazgató 

alelnök és 
jogtanácsos 

Lőwy József aligazgató ig. tanács tag 
Lővvinger Ignác ig. tanács tag ig. tanács tag 

13. Uo. Az itt említettek közül egyedül Gelsei Gutmann Henrik életútját ismeijűk: Ld: KERECSÉNYI E., 1979. 147-166. p.; BARBARITS 
L„ 1929. 
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A város ötödik pénzintézete az 1878-ban megalakult Osztrák-Magyar Bank Nagykani-
zsán 1879-ben megnyílt fiókja volt. A bank első öt vidéki fiókját 1878-79-ben Győrött, Kolozs-
várott, Nagykanizsán, Pozsonyban és Szegeden állították fel. A nagykanizsai fiók működési köre 
messze túlmutatott a városon és közvetlen környékén: beletartozott az összes jelentős dél-du-
nántúli város, így Kaposvár és Pécs is.14 

A fiókintézet alakulása időszakából azt tudjuk csak, hogy az Osztrák-Magyar Bank a 
nagykanizsai fiókja összes dotációját egymillió frt-ban határozta meg. A teljes összegből 
800.000 frt volt a váltóüzlet, 200.000 Frt-ot az értékpapírbeli kézizálogok finanszírozására hasz-
nálhattak fel.15 

IV. 

A szórványosan előkerült adatok egyrészt Zala megye, másrészt Nagykanizsa egyenle-
tes gazdasági fejlődését mutatják, Nagykanizsa kiemelt helyzetét, megyén belül pedig különösen 
kimagasló fejlődését mutatja az is, hogy 1876-ban Zala megye összes kereseti adójának több 
mint egyötöde Nagykanizsán került befizetésre.16 

Az iparfejlődés mellett17 megindult tehát a pénzügyi élet fejlődése is, melynek ezen első 
számbavételét jelentősen meghaladó, mélyebb elemzése csak jóval szélesebb körű forrásfeltárás 
után lesz lehetséges, ám a tendenciát az itt felvázolt összefoglaló adatok is tudják érzékeltetni. 
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VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM :SUPPLEMENTUM: 
SZERKESZTŐ: Á. VARGA LÁSZLÓ, HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

Galambos Sándor 

AZ ALAPÍTVÁNYOZÁS RÉSZTVEVŐI NYÍREGYHÁZÁN A 
DUALIZMUS KORÁBAN 

A dualizmus korában az alapítványok száma rendkívül nagy mértékben megnőtt. Ezzel 
együtt jelentősen megváltozott az alapítványozás szerkezete, és kiszélesedett az adományozási 
folyamatban résztvevők köre. Egyre több magánszemély szánta rá magát a jótékony célú ado-
mányozásra. Megszűnt az intézmények, hatóságok e téren korábban kialakult dominanciája. 

Konkretizálódtak az alapítványi célok is. 1867 után a legtöbb alapító sokoldalúan kö-
rülhatárolta, hogy milyen helyzetben lévő, milyen tulajdonságokkal rendelkező személy[eke]t 
kíván támogatni. Ennek következtében csökkent az intézményeknek megkötés nélkül nyújtott 
adományok száma, aránya. 

A kérdés az, hogy a dualizmus idején kibontakozó új társadalmi szerkezet hogyan tük-
röződik az alapítványozásban, illetve, hogy ez az új típusú adományozás hogyan illeszkedik a 
polgári mentalitáshoz, érzésvilághoz, s mennyiben segítette a polgári értékek megerősödését. 

A válaszhoz meg kell vizsgálnunk az alapítványozási folyamat három faktorát, először, 
hogy kik voltak az adományozók, miért, milyen céllal tettek alapítványt, másodszor, hogy kik-
nek volt esélyük a kamatok elnyerésére, s kik nyerték el végül, harmadszor, hogy kik intézték 
ténylegesen az ügyeket. 

A vizsgálódás időhatárait 1867 és 1918 mutatja, ide véve a korábbi keletkezésű, de ek-
kor is működő alapítványokat. Földrajzilag pedig a nyíregyházi létesítésű vagy a városhoz más 
módon kapcsolódó alapítványok adják a keretet.1 Mivel ebben a korszakban Nyíregyházán száz-
nál több ilyen adomány működött, ez a minta elégségesnek látszik bizonyos következtetések 
levonására. 

Az adományozók 

Adományozó magánszemély, magánszemélyek kisebb-nagyobb csoportja és formalizált, 
szabályok között működő közösség: egylet, testület is lehetett. Az adományok döntő többsége 
egy-egy személy nevét viselte. Ezek a személyek, a „névadók" gyakran nem azonosak az alapí-
tókkal. A közösségek, intézmények azonban, a ritka kivételtől eltekintve alapítványukat olyan 
kiemelkedő, arra méltó tagjukról nevezték el, aki kellően reprezentálta az adományozókat. Az 
egyéni alapítók kisebbik fele saját maga nevét örökítette meg, a többiek viszont általában vala-
melyik családtagjuk nevét adták adományuknak. Tehát az alapító és a névadó egyaránt jelzi az 

1. A dolgozat nem tárgyalja az egyébként nagy számú, egyházi jellegű alapítványokat, hanem csak a világi célt (is) tartalmazókat. 
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adományozók körét, társadalmi bázisát.2 Ezért itt és most el lehet tekinteni az egyébként nem 
elhanyagolható különbségről. 

Az adományozók között előkelő helyett foglaltak el a városi közélet irányítói. Hatzel 
Márton 1848-ban polgármester volt, majd országgyűlési képviselőnek választották meg. Forra-
dalom alatü tevékenységéért börtönbüntetésre ítélték. Tregjár Pál 1857-1860 között látta el a 
polgármesteri teendőket. Draskóczy Sámuelt 1861-ben választották meg ideiglenesen polgár-
mesterré. Bencs László 1890-től tizenegy évig volt a város első tisztségviselője, majd 1905-ben 
bekövetkezett haláláig országgyűlési képviselőként tevékenykedett. 

Blahunka János 1830 és 1840 között vice-, majd főbíró, Reguly Sámuel 1841-ben kapi-
tány-albíró, Palitz Mihály a kiegyezés évében főbíró volt. A század végén a városi tisztikarban 
Nóvák Gyula az árvaszéki ülnök, Bodnár Gyula a műszaki tanácsos szerepét látta el. 

Jelentős egyházi személyiségek nemcsak a hitélethez kapcsolódó, hanem világi célú, a 
város lakosságára kiteijedő alapítványokat is tettek. Például Samassa József egri érsek Szabolcs 
megyei szegényeket segítő alapítványának mindig voltak nyíregyházi kedvezményezettjei. 
Petrovits Gyula 1903-ban került a helyi római katolikus plébánia élére. Tíz év múlva hagyta el a 
várost, miután kinevezték egri mesterkanonokká. Lukács Ödön református lelkész-esperes 1896-
ban hunyt el. Egyik méltatója így írt róla: „...negyedszázadon át egyik jeles előharcosa... min-
den szépnek és jónak e város társadalmában és közéletében."3 

Nagy számban vettek részt az adományozásban az értelmiségiek. A jogászok közül So-
mogyi Gyulát 1875-ben nevezték ki királyi közjegyzőnek, s ötven éven át viselte e tisztséget. Ez 
idő alatt végig az urbanizáció élharcosaként tevékenykedett. 1884-ben függetlenségi program-
mal országgyűlési képviselőnek választották meg, de családi okok miatt hamarosan lemondott 
mandátumáról. Ügyvédként dolgozott Bodnár István, Hajós Sándor és Kralovánszky Mór. 

Az egészségügy munkásai közül Meskó Pál évtizedeken át volt a város főorvosa, de az 
evangélikus egyház ügyészeként és felügyelőjeként is elismerést vívott ki magának. Szintén a 
városi tisztikar tagja volt Konthy Gyula orvos, aki mint főparancsnok sikeresen vezette a tűzol-
tók egyletét. Orvos volt Suták Antal és Békési Ignác is. Három gyógyszerész, Korányi Imre, 
Léderer Ignác és Szopkó Alfréd, közösen hozott létre egy alapítványt, de Szopkó Alfréd önállóan 
is adományozott. 

Az alapítványozásban résztvevő gimnáziumi tanárok: Adorján Ferenc, Eltscher Simon, 
Mészáros Ferenc, Moravszky Ferenc és Porubszky Pál a város életének tevékeny részesei voltak. 
Porubszky Pál például, aki Krúdy Gyulát elsőként támogatta, iskolaszéki elnökként is működött 
és szerkesztette a Nyíregyházi Hírlapot. Werner László huszonöt éven keresztül tanított a köz-
ségi polgári leányiskolában. 

A pénzügyek világában dolgozott Kovács László. A város legkorábban alakult (1862) 
és legerősebb pénzintézetének, a Nyíregyházi Takarékpénztár Egyesületnek vezérigazgatói 
posztját töltötte be 1876-tól haláláig, 1891-ig. Kornstein Ignác az Ipar- és Kereskedelmi Bank 
vezetője volt, de csakúgy, mint a gazdasági élet sok más szereplője, több területen kamatoztatta 
képességeit. Például Haas Mórral együtt szorgalmazta a közraktár felépítését. Haas Mór földbir-
tokai gondozása mellett gabona- és szeszkereskedelemmel foglalkozott. Az izraelita status quo 
hitközség elnöke volt. A kiegyezés évében mozgalmat indított a zsidók közt a magyar szó ter-
jesztéséért. A század végén a községi iskolaszék alelnökének választották meg. 

2. A családtagról elnevezett alapítványoknál a családfőt kell figyelembe venni, függetlenül attól, hogy alapító vagy névadó volt. 
3. LEFFLER S., 1900. 122. p. 
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Stern Emmáiméi a városba legelsők között, még a reformkorban betelepedett zsidók 
közé tartozott. Később megalapította a Szabolcsi Hitelbankot, melynek vezetését halála után fia, 
Jenő vette át, aki a Kereskedő Társulat alelnökeként is működött. 

A Hoffmann-család cégének fő profilja fűszer- és csemegekereskedelem volt. Nádassy 
Lajos divat-, posztó- és rövidáruk forgalmazását végezte. A 48-as függetlenségi párt helyi veze-
tőjeként gyakran éles polémiába bocsátkozott politikai ellenfeleivel, ezért nem örvendett túl 
nagy népszerűségnek. Zucker Henrik szesz- és ecetkereskedő volt, miként kereskedelemmel 
foglalkozott Mányik József és Török Péter is. 

„Egyszerű sorsból" emelkedett a legtekintélyesebb polgárok közé Nikelszky Mátyás. 
Többek között serfőzéssel, hízott marhák értékesítésével szerezte jövedelmét. A város korabeli 
helytörténésze ezt írta róla: „Jó tetteivel, adakozásaival, alapítványaival az üdvös eszmék, a tan-
ügy és a társadalmi intézmények gyámolítására véghezvitt tevékenységével íveket lehetne betöl-
teni."4 

Jelentős földbirtokkal (vagy földbérlettel) rendelkezett Burger Mihály, Klár Dezső és 
Leveleki Márton. Haas Ignác gazdasága is jelentősnek számított: juhtenyészetét az ezredéves ki-
állításon kitüntették. 

Más foglalkozási ágak képviselői is tettek alapítványokat. Zierek Ede és Hoffer László 
katonatisztként kereste kenyerét. Antal János kocsigyár tulajdonos volt, akit a budapesti mil-
lenniumi kiállításon éremmel jutalmaztak meg. Jánószki András szabóként, Ulmer János pus-
kaművesként dolgozott. Barzó Mihály építészvállalkozó eredményes működéséről pedig a szá-
zadforduló sok nyíregyházi középülete tanúskodik. 

Az adományozó magánszemélyek köre viszonylag jól behatárolható. Többnyire a város 
vezető tisztségviselői, értelmiségiek és a gazdasági élet meghatározó személyiségei tettek alapít-
ványokat. Nagy részük a virilizmus jogán a városi képviselőtestületben is hallatta szavát, de -
amint a példák mutatják - egyéni cselekvési terükben is helyet kapott a jótékony célú adomá-
nyozás. Sőt, közéleti szerepvállalásuk szinte ösztönözte őket erre, ugyanis az átlagpolgárnál job-
ban szembesülhettek a társadalmi feszültségekkel. 

Megfigyelhető, hogy e réteg tagjai hatottak egymásra, „alapítványbokrok" alakultak ki. 
Három-négy-öt alapítvány fűződik a Barzó-, a Haas-, Klár-, a Nikelszky- és a Somogyi-család-
hoz. Az alapítványkoncentráció nemcsak vérségi alapon jöhetett létre, hanem foglalkozáshoz 
vagy valamilyen közösséghez kötötten is. így a tűzoltó egyesületben több alapítvány is megszüle-
tett, mint ahogy a megye egyetlen. Nyíregyházán működő gimnáziumának tanárai közül is jó 
páran tettek adományt. A gimnázium mint oktatási intézmény javára, az ott tanulók helyzetének 
javítására és eredményességre serkentésére mintegy félszáz alapító tett kisebb-nagyobb összeget. 

Az alapítás motívumai 

Az adományozó többnyire alapítólevélben rögzítette a működés minden fontos feltétel-
ét. Részletesen kifejtette alapítványának célját, vagyis hogy kik, miért részesülhetnek az éven-
ként kiosztott kamatokból. Azt azonban már kevesebben fogalmazták meg expressis verbis, hogy 
milyen indítékkal alapítványoztak. 

Testületek, egyesületek, intézmények alapítványukat olyan személyről nevezték el, akit 
méltónak tartottak erre. Az alapításkor még élő személyt választott névadónak a Nyíregyházi 
Takarékpénztár Egyesület, amely 1888-ban saját, hivatalban lévő vezérigazgatójáról, a 25 éve 

4. LUKÁCS Ö„ 1886. 340. p. 

- 187 -



ott tevékenykedő Kovács Lászlóról nevezte el adományát. Az alapítólevelet így fejezték be: 
„Legyen ez alapítvány oly gyümölcsöző, amily dús érdemekben az ünnepelt működése, s kik 
abban részesülnek, legyenek szellemileg méltó utódai az ünnepeltnek."5 

Az 1889. március 15-i ünnepély alkalmából Bencs László tanácsnok azt inditványozta, 
hogy a polgárság Kossuth Lajos tiszteletére tegyen 1000 Ft-os alapítványt. A javaslatot nagy 
lelkesedés fogadta a helyszínen, s hamarosan összegyűjtötték az előirányzott összeget. A városi 
közgyűlés 1892-ben az éppen nyugdíjba vonult tiszti főorvosa, dr. Meskó Pál iránt fejezte ki 
elismerését elszegényedett polgárokat segítő alapítványával. Az 1908-ban a Ferenc József-rend 
lovagkeresztjével kitüntetett Konthy Gyula nevével az önkéntes tűzoltók egyesülete létesített 
alapítványt. 

Az élő személyek iránti elismerés kifejezése mellett volt példa az elhunytak emlékének 
ápolására is. A millennium évében Szabolcs megye közgyűlése Lukács Ödön emlékére tett ado-
mányt a nyíregyházi evangélikus gimnázium tanulóinak javára. 

A városi közgyűlés 1905-ben elhunyt polgármesterének, Bencs Lászlónak az emlékét 
kívánta ápolni azzal, hogy az ő nevével fémjelezte a helyi kisgazdák fiainak gimnáziumi tanulá-
sát támogató alapítványát. 

A községi polgári leányiskola tantestülete Werner Lászlóról, a 25 éven át ott tanított 
kollegáról nevezte el jó tanulásra serkentő adományát. 

A közösségek névadóul olyan személyt választottak, akit büszkén vállaltak, aki köztisz-
teletben állt. 

Az egyéni adományozók céljai közösségiek, a létrehozás motívumai többnyire indivi-
duálisak voltak. Az alapítók egyik hányada saját emlékét kívánta fenntartani, életének nevezetes 
eseményét akarta jótékony cselekedettel is megörökíteni. Például Petrovits Gyula annak örömére 
hozta létre alapítványát, hogy őt bízták meg a nyíregyházi római katolikus plébánia vezetésével. 
Antal János tűzoltó alparancsnok alapítványával negyedszázados működését óhajtotta a maga 
részére még kedvesebbé, bajtársai részére emlékezetessé tenni. A magánszemélyek zöme elhunyt 
családtagjáról nevezte el adományát. Legtöbben férjük, illetve gyermekük emlékének áldoztak 
anyagi javaikból. Féije nevének szentelte adományát az 1888-ban elözvegyült Nikelszky Má-
tyásné. Ezt bejelentő levelében férje karitatív tervéről is szólt: „... még halálos ágyán is azon 
magasztos eszmével foglalkozott, hogyan lehetne ... a helybeli, elaggott s emellett önhibáján 
kívül elszegényedett s ínségben lévő polgártársainak bajain segíteni." Ezután az özvegy leszö-
gezte, hogy „... elhatároztam magamat arra, hogy ... a kezdeményezés szerepét vegyem által, s 
megőrizzem ezzel együtt néhai féljem óhajtását is."6 

Somogyi Gyula és neje négy éves korában elhunyt gyermekük emlékére tettek 1892-ben 
alapítványt. Fájdalmukról így vallottak: „... a jóságos Teremtő házassági frigyünket ezelőtt hét 
évvel egy fiú gyermekkel a mi Gyuluskánkkal áldotta meg, aki úgy külsője, mint zsenge korát 
jóval meghaladó szellemi tehetsége s főleg angyali kedvessége után ítélve a legszebb jövő remé-
nyével töltötte be édes szülői szívünket. A Mindenható bölcsessége azonban másként végzett. ... 
szent kegyeletünknek óhajtunk legméltóbb kifejezést adni, s a mi feledhetetlen Gyuluskánk em-
lékét a legtávolabbi jövőre is megörökíteni..." (az ezt követően részletesen meghatározott ala-
pítvánnyal.) 

5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, V.B. 186. Nyíregyháza r.t. megyei város polgármesterének iratai, 1877-1944. (a továbbiakban: 
SZSZBML.) V.B. 186. III. 813/1909. 

6. SZSZBML. V. B. 186. VIII. 101/1915. 
7. A Nyíregyházi Ág. Hitv. Evang. Fögymnasium 29. Értesítője az 1892-1893. iskolai évről. Nyíregyháza, 1893. 
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Az alapítás gesztusa mindenképpen megerősítette az alapító és közvetlen környezete 
kohézióját, a lelki-szellemi együvé tartozás élményét, legyen szó akár családról, egyletről, testü-
letről. 

Az adományozottak 

Míg az alapítók döntő többsége a helyi elitből rekrutálódott, addig az adományozottak 
nagyobbik része a társadalom ellenkező pólusához tartozott, habár ez utóbbi megállapítást né-
hány tény árnyalja, finomítja. 

Azt, hogy kik részesedhetnek az alapítványokból, elsősorban az alapítók által megadott 
célok és feltételek szabták meg. Az adományozók általában négy-öt kritérium együttes meglétét 
követelték meg a kedvezményezettektől. 

Ezek a feltételek az életkorhoz, a foglalkozáshoz, a vagyoni helyzethez, a biológiai 
nemhez, a felekezeti hovatartozáshoz, a lakhelyhez (illetőséghez), valamely közösséghez (csa-
lád, egylet, iskola), meghatározott családi állapothoz (özvegy, árva), vagy kiemelkedő teljesít-
ményhez kapcsolódhattak. Az alapító által megadott kritériumok eredőjeként az egyes alapítvá-
nyokat három csoportba lehet besorolni. A szociális típusúak a hátrányos helyzetben lévők sor-
sán igyekeztek javítani, a teljesítményelvűek a kiemelkedő eredményt jutalmazták, míg a duális 
jellegű alapítványokban mind a két elv egyszerre volt jelen. Az alapítók részéről kijelölt célok, 
feltételek tehát döntően megszabták azt a kört, amelynek tagjai eséllyel pályázhattak a kamatok-
ra. 

A legegyértelműbb rétegspecifikációval, -irányultsággal a kb. húsz szociális alapítvány 
rendelkezett. Egyedül Petrovits Gyula jelentette azonban ki minden megszorítás nélkül, hogy 
adományának kamatait a város szegényeinek segélyezésére fordítsák. A többi alapító szűkítő fel-
tételeket támasztott, megszabván, hogy a szegények mely csoportjának tagjait kívánja segíteni. 

Három adomány a helybeli elemi iskolákba járó szegény gyerekeket segítette. A Kovács 
László-féle a kamatokat a felekezeti számarány szerint osztotta szét. A Zucker Henriké viszont 
pozitív diszkriminációt írt elő a status quo izraelita hitközség javára azzal, hogy a hozadék 30 
%-át oda rendelte, a fennmaradó részt pedig a négy másik felekezetnek egyenlő arányban. A 
Klár Dezső-alapítvány pedig egészen lecsökkentette a támogathatók számát, mivel csak szegény 
zsellérek, napszámosok és cselédek Hosszúhát tanyai népiskolába járó gyermekeit segélyezte. 

Az összes iskolai szociális alapítvány - beleértve az előbbi hármat is - leírta a segítség-
nyújtás módját. Ruházkodásra, tankönyvre, írószerre, étkezési költség fedezésére fordíthatták a 
kamatokat. Haas Ignác és neje például olyan szegény gimnáziumi tanulók javára tett alapít-
ván)!, akik nem képesek megfizetni a tápintézeti díjat. 

A felnőtteket támogató alapítványok viszont pénzsegélyt nyújtottak a rászorulóknak. Az 
alapítók azonban egyéb feltételeikkel pontosan körülhatárolták a kamatokban részesíthetők kö-
rét. A Suták-alapítványból csak a családból származó, elaggott, vagyontalan, munkaképtelen 
férfi kaphatott. A Nikelszky Mátyás-alapítvány hozadékát évente két nyíregyházi elaggott, önhi-
báján kívül elszegényedett s ínséget szenvedő, elsősorban iparos és evangélikus polgár vagy öz-
vegy asszony nyerhette el. Az alapító özvegynek döntő befolyása volt a kedvezményezettek kivá-
lasztásában, halála előtt pedig kikötötte, hogy özv. Kovács Kálmánná és Szakács Mátyás élete 
végéig kapja meg a kamatokat. Özvegy Kovács Károlyné 1889-től 1902-ig részesült az ado-
mányból. 1889-ben ajánlotta őt először az alapító tekintélyes férfi 74 éves, beteg, szegény özve-
gyeként. Szakács Mátyás 1889-től 1901-ig volt kedvezményezett. Közel 90 évesen, látóképes-
ségét elvesztve, több éve ágyhoz kötve, az éhenhalás küszöbén élt. 
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A Nádassy György, Teréz és Lajos nevét viselő adomány négy önhibáján kívül elszegé-
nyedett, becsületes polgáron segitett. Az alapítólevél rendelkezése szerint azonban az alapító 
igényjogosult rokonait előnyben kellett részesiteni. Az adomány kamatait első ízben 1916-ban 
ítélték oda. Tizenegy kérelmező közül az a négy nyerte el a kamatokat, akit a családhoz rokoni 
kapcsolat fűzött. Közülük Klinczkó Pál borbélyként dolgozott, míg szeme világát el nem veszí-
tette. Özv. Czapkay Gézáné férje mellett egyik lányát is elvesztette, s másik lánya és öreg édes-
anyja segélyére volt utalva. Özv. Horváth Mártonné 30 éve veszítette el férjét, fia most hadifo-
goly, lánya beteges. Özv. Sexty Sámuelné 87 éves, keresetképtelen asszony havi 10 koronás vá-
rosi segélyből élt. 

Kimondottan az özvegy nők sorsán próbált meg javítani Samassa József, özv. Zierek 
Edéné és Bresel Paulina. 

Az alapítók által kialakított feltételek következtében mind a kérelmezők, mind az ado-
mányozottak között a nők voltak nagyobb arányban.8 Egyébként a kérvényt benyújtók száma az 
adományozottak kétszeresét, háromszorosát is kitette. A segélyt kapók száma azonban kevesebb 
volt az elméletileg lehetségesnél, ugyanis gyakran előfordult, hogy néhányan egy évben több 
alapítványtól is kaptak támogatást. Az sem volt ritka, hogy az egyszer már segélyben részesített 
a következő években is megkapta a támogatást. 

Nyíregyházán a dualizmus idején negyedszáz teljesítményelvű alapítvány működött. 
Ebből három kiváló tűzoltókat jutalmazott, egy az evangélikus egyház kulturális céljait szolgál-
ta. A többi oktatási intézményekben fejtette ki hatását. Kettő kivételével az összes a megye 
egyetlen gimnáziumának növendékeit serkentette a jó munkára. A szorgalmas és jó magavisele-
tű tanulókat több alapító is elismerésre méltónak tartotta. Öt adomány egy-egy tantárgyban ösz-
tönzött kiváló előmenetelre. 

A Kossuth-emlékalapítvány meghatározott témájú, történelmi tárgyú dolgozatok közül 
a legszínvonalasabbat díjazta. A Lukács Ödön-alapítvány kamatainak egyik felét egy nyilvános 
szavalóverseny legjobbja nyerte el, másik felével magyar írásbeli dolgozataival kitűnő tanulót 
jutalmaztak. 

Az ötvenet meghaladta a duális alapítványok száma. Ez a típus szinte kizárólag az isko-
lákban hatott. A klasszikus mintát dr. Békési Ignác, Bleuer Sámuel és Várallyai Ferenc adta 
meg az egymás mellé rendelt két paradigmasor egy-egy elemével. Mind a hárman (külön-külön) 
szegény sorsú, jó előmenetelű gimnáziumi tanulókat kívántak támogatni. A többi duális ado-
mány számtalan variációban, több más feltételt is támasztva, ezeket rangsorolva szűkítette le az 
alapító által kívánt irányba a kamatokra esélyesek körét. 

A kezelők 

Az alapítvány céljainak megvalósítását, az alapító szándékainak érvényesítését a keze-
lők végezték. Az alapítvány ugyanis olyan jótékony célú adomány, amely az alapítás után mint-
egy önálló jogi személlyé válik, senkinek, az alapítónak sem tulajdona, működéséről az adomá-
nyozó által felkért kezelő szerv gondoskodik. 

A kezelés öt elkülöníthető területet foglalt magában. A működtető, tanácsadó, döntő, 
reprezentáló és védő íünkciók ellátása biztosította a folyamatos és hatékony működést. 

A legtöbb alapító a városi képviselő-testületet és tanácsot kérte föl kezelőnek, de gyak-
ran ellátta ezt a feladatot az evangélikus gimnázium iskolatanácsa, ritkábban pedig a tűzoltó 

8. Természetesen a nők magasabb átlagéletkora is szerepet játszott ebben. 
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egyesület választmánya, az iparostanonc iskola felügyelő-bizottsága, az evangélikus egyházköz-
ség képviselő-testülete és az izraelita status quo hitközség is. 

E testületek tagjai részben a városi elithez, részben a helyi középrétegekhez tartoztak. A 
kezelőszervek tagjai vagy maguk adták a viselkedés- és magatartás mintákat, vagy pedig elfo-
gadták, s követték azt. 

A kiegyezés kori alapítványozás tisztaságát egyrészt az alapítólevél felsőbb szervek által 
történő jóváhagyása garantálta, másrészt az, hogy évente számadást kellett benyújtani az ellen-
őrző szervhez. A harmadik fontos biztosítékot az jelentette, hogy a kezelő funkciók legalább 
részben szervezetileg is különváltak. Az iskolai alapítványoknál a döntés-előkészítést, vélemé-
nyezést általában a tantestület végezte, az iskolatanács döntött, a díjakat, segélyeket többnyire az 
igazgató adta át. A város kezelésében lévő alapítványok peres és peren kívüli képviselőjéül a 
polgármestert kérték föl leggyakrabban, habár ő a tényleges ügyintézésben nem vett részt. 

* * * 

Az alapítványozás a dualizmusban a közélet szinte minden területére behatolt, s át-
meg átfonta a városi társadalom különböző rétegeit, s ezzel össze is kötötte őket. 

Az új típusú alapítványozás kialakulását a polgári rendszer tette lehetővé. Az egyéni 
szabadságjogok, különösen a vagyonszerzés és a szabad rendelkezés joga, teret adtak a magán-
kezdeményezéseknek. Az alapítványok - mint a civil szféra képződményei - közvetlenül a tár-
sadalom egymásra utalt tagjai között hatottak, s nem a hierarchikus állam keretei között. 

Az alapítók a leggazdagabb, legtekintélyesebb polgárok közül kerültek ki. Jótékony 
cselekedetükben összekapcsolódott az egyéni és a közösségi. A mások javára tett felajánlás ki-
emelte az individuumot. 

Az alapítványok kezelői többnyire hivatalnokok, tanárok, a középrétegek tagjai voltak, 
akik tevékenységük révén éltették e pozitív gondolatiságú intézményt. 

A teljesítményelvű feltételt tartalmazó alapítványok díjazottjai további erőt meríthettek 
abból, hogy környezetük értékeli, elismeri munkájukat. A szociális alapítványok kérelmezőit 
reménnyel tölthette el, hogy egyre több helyhez fordulhattak segítségért. A segélyben részesültek 
pedig a nem túl nagy összeg mellett magából a segítés gesztusából töltekezhettek. 

Az alapítványozás tehát mindenekelőtt mintájával, modelljével segítette elő a polgári 
társadalom alapvető értékeinek - szolidaritás, szorgalmas, eredményes munkálkodás - elfogadá-
sát, elterjedését. 
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VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM : SUPPLEMENTUM: 
SZERKESZTŐ: Á. VARGA LÁSZLÓ, HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

Mazsu János 

URBANIZÁCIÓ ÉS DEZURBANIZÁCIÓ 

(Debrecen városiasodása a századforduló évtizedeiben) 

Debrecen lakosságszáma az 19I4-es évben átlépte a 100.000-es határt,1 amely a kora-
beli nemzetközi szakirodalom szerint is a nagyvárosok sorába lépést jelentette. A puszta népes-
ségnövekedési adatok arra mutatnak, hogy mindez - a város fejlődésének hosszú távú trendjében 
- az 1890-es évektől lezajlott fordulat eredménye volt. A századforduló körüli évtizedek kiemelt 
fontosságát persze nem csupán nyers statisztikai adatok bizonyítják, hanem a város fejlődésének 
megítélésében leginkább erre a periódusra sűrűsödő és egymásnak feszülő értékítéletek: „a di-
namikus urbanizáció időszaka - a debreceniség és a cívis társadalom hanyatlásának záróakkord-
ja; „a legmagyarabb város, a nemzeti polgárosodás modellje - a debreceni cívis társadalom szél-
sőségesen konzervatív, modernizáció- és urbanizációellenességbe fordulása". Az egymást kizáró, 
kizárni látszó ítéletek közül melyik a helyes? Egyáltalán: jók-e a kérdésfeltevések? 

Talán nem minden tanulság nélküli a cívis város századfordulós lépésváltásának újra-
gondolása. 

1. A városfejlődés történeti tradíciói 

A nyugati szemmel minden „várostelepítő tényező" híján lévő, a Nyírség és a Mezőség 
határán, védhetetlen területen kialakult apró falvak a 13. század folyamán épültek lassan egybe. 
A 14. században a település már kiemelkedett a nagyobb táj helységei közül mind népességben, 
mind vagyonosságban. A 14-15. század fordulóján az 1361-ben királyi szabadalomlevéllel a 
jobbágyfalvak sorából kiemelt közösség már „a Tisza, a Szamos és a Körösök által határolt 
Nyírség és Mezőség szinte földrajzi középpontját alkotó jelentékeny ipari, kereskedelmi jellegű 
helység".2 Debrecen felemelkedésében azonban a kialakuló regionális piacközponti „vásáros" 
funkció mellett, vagy inkább arra ráépülve, egyre meghatározóbb lett a távolsági kereskedelem-
be való bekapcsolódása a Balti-tengertől a Hernád völgyén át a Havasalföldre vezető észak-déli, 
illetve a Budától a Tisza felső völgyében fekvő sóbányákig futó kelet-nyugati ún. sószállító út 
metszéspontjából.3 

így bár Debrecen várossá fejlődésének okai között a kézműipar jelentősége nem tagad-
ható, a 15. században is a város elsősorban mezőgazdasági túlsúlyú település, termelése azonban 
nem az önellátás, hanem a regionális és főként a távolsági kereskedelem piaci racionalitása 

1. KOVÁCS G„ 1918. 24. p. 
2. BALOGH I., 1973. 16.p. 
3. Uo. 17-18. p. 
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szerint szerveződött. Ez a természetes oka a rendkívüli mértékű területi expanziónak, amellyel a 
communitas birtokolta 5-6000 hektárnyi határterület a 13. századtól a 15. század végéig megtíz-
szereződött,4 helyet adván az eladásra szánt marhák hatalmas gulyáinak, építőanyagot, tüzelőt a 
debreceni polgároknak. 

A vagyonban és lélekszámban gyarapodó mezőváros autonómiája a 16. században, a 
földesúri hatalom gyengülésével teljesedett ki, a török hódítás nyomán három ország határára 
kerülve pedig - a rendszeres többfelé adózás, a sarcok és pusztítások ellenére - kialakult a 
„Debreczeni Respublica", amelyik a korabeli források szerint a magyar területek legnépesebb 
lakott helye volt, és amelyiknek területe a 15. század végéhez képest egy évszázad alatt megdup-
lázódva közelített a legkisebb m a g y a r vármegye, Esztergom területéhez, s túlhaladta egyik-
másik német fejedelemség területét. 

A „respublica"-ban mintegy magasabb minőségű szintézisben összegződtek a debreceni 
fejlődés sodró folyamatai és a városi közösség sajátosságai: a dinamikusan fejlődő kereskedelem, 
a piacorientált „árutermelő" mezőgazdasági termelés, a földközösségi - de a jó gazdálkodás 
felfutásának teret engedő, mert korlátlan határral, „frontierrel" bíró - földbirtoklás és földhasz-
nálat, a társadalom árut, kultúrát, vallást, politikai kapcsolatokat közvetítő, egyszerre befogadó 
és integráló, mert jogokban részesítő nyitottsága, uralkodói-fejedelmi udvarok pompáját nem 
becsülő „amerikaias", idegeneknek igénytelenséget sugalló építkezési pragmatizmusa - és sajá-
tos önkormányzati szervezete. Az a szervezet, amely földesúri joghatóságnak alávetetten születve 
mindenkor szükségszerűen hordozta a kifelé való kötelezettség (adózás) befelé közösségi felelős-
ségként jelentkező normativ-regulativ kényszerét és a communitas megtartó-megőrző szerepé-
nek hitét a közösség tagjaiban. Ez a redisztribúciós kényszer által szabályozottság - amely az 
orosz obscsina típusú közösségekben teljes stagnáláshoz vezetett - a debreceni fejlődésben talál-
kozott az árutermelés szülte foglalkozási csoportok, a kulturális szervezetek, valamint a területi 
alapú (utcák szerint szerveződött) részautonómiák érdekképviselő és -érvényesítő szervezeteivel. 
Az érdekcsoportok választott testületeik (szenátus, ún. hites közönség) és tisztviselőik (főbiró, 
szenátorok, utcakapitányok, tizedesek, tízházgazdák) által nyertek befolyást a közösségi politika 
formálására, a communitast megtestesítő intézmények pedig a felelősség delegálásával és a jo-
gosítványok parallel decentralizálásával késztették a csoportautonómiát képviselő szerveződése-
ket a nagyközösség iránti kötelezettségek figyelembevételére és teljesítésére. 

Ez a sajátos közösségszerveződés biztosított fejlődést, dinamikus egyensúlyt Debrecen-
nek, ez nyert kiteljesedést a „Debreczeni Respublikában". 

Ez a közösség találta meg saját arcát a kálvini reformációban: Debrecennek a kálvi-
nizmus nem elsősorban a pápai egyház nyomasztó-fojtogató súlya alóli menekvést jelentette, 
hanem benne morális értékrendjének, normativ-regulativ közösségi szükségleteinek talált a 
pragmatikus puritánságot értéknek tekintő, a közösségi ember relatív autonómiáját megengedő, 
a kereskedő-vállalkozó polgárt emancipáló világképet és intézményeihez illeszkedő egyházszer-
vezeti keretet. Az etnikailag homogén közösségben a reformáció katalizált magas szintű, öntu-
datában magyar, de látószögében és kapcsolatrendeszerében európai iskoláztatást és kultúrát. 

Ezen fejlődésben lassan differenciálódó debreceni társadalom az, amelyet a 17. század 
végére vonatkozóan a tételezett magyar polgárság „prototípusának" nevez a város múltjának 
egyik legjobb ismerője, Balogh István.6 

4. Uo. 31-32. p. 
5. KOVÁCS G„ 1918. 21. p.; BALOGH I., 1973. 43. p. 
6. BALOGH I.. 1973.62. p. 
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A 17. század vége azonban mégsem az ígéret valóra válásának folyamatát indította el. 
A felkelések, a szabadságharc hadjáratai a város többszöri kifosztásával jártak, a pestis nem 
csupán tovább csökkentette a város vonzerejét a beköltözőkre, de a népesség abszolút csökkené-
sét is magával hozta. Talán a háború okozta veszteségnél is súlyosabb hatással volt azonban a 
városra a török kiűzésével a Habsburg Monarchia konszolidációja és a Monarchia határai közé 
záródással távolsági kereskedelmi kapcsolatainak szétesése. Egyszerre vesztette el a városvezető 
kereskedő réteg gazdasági terét, szegényedett el a város középvagyonú polgársága,7 de a legsú-
lyosabb aspektusnak hosszabb történeti perspektívában a város gazdálkodásának racionalitását 
adó távolsági piaci orientáció elvesztése tűnik. 

És bár Lipót 1693-ban Debrecent királyi várossá emelte, a 18. század már az egyensú-
lyát vesztett civitas küzdelme egy teljesen más szemléletet, gazdálkodást, és gazdasági szerkeze-
tet kívánó szűk piacközponti funkcióba való beilleszkedésért. A korábbi sikert hozó beidegződé-
sek és előrehajtó adottságok már dezorientáltak: a 19. század derekáig erőteljessé lett a mező-
gazdasági tevékenység extenzív terjedése, a vagyoni differenciálódással - valódi expanzió híján 
- együtt járt a városvezető elit elzáródása és elkülönülése, az 1774. évi földrendezés ugyan elve-
zetett a földközösség felbomlásához, modern ipari orientáció nélkül ez azonban csupán kétlaki, 
kettős foglalkozású időszaki „parasztiparos" réteg s nem tőkés polgárság kialakulásához vezet-
hetett. 

Bár a frontier, a hatalmas városhatár lehetővé tette a pauperizáció időnkénti kanalizá-
lását a legszegényebb rétegek földhöz juttatásával, ez együtt járt a közösségi földek használatá-
nak privilégiumokhoz kötésével, a városi társadalom egyfajta feudális-hierarchikus kasztosodá-
sával. Egészében az 1770-es évektől a város már nem integrálta a bevándorlók többségét sem, 
hanem feudális módon „maga alá tagolta". A debreceni társadalom a múlt század közepén 
ugyan fellelkesült a polgári átalakulásáért, a magyar szabadságharc fővárosává is vált egy rövid 
időre, kevéssé látszottak azonban hidjai - inkább csak csenevész pallói - a tőkés-polgári fejlődés 
túlsó partjára. 

2. Debrecen városiasodása a dualizmus utolsó évtizedeiben 

2.1. A lakosság növekedése és összetevői 

A város népességének növekedésében az 1890-es években bontakozott ki valódi fordu-
lat, 1890-hez képest a lakosság száma a világháború kitöréséig közel megkétszereződött. Ma-
gyarországon a kiegyezés utáni tényleges népességnövekedési rangsorban a Debrecen a hatodik 
helyre került (95,5 %), a fővároson kívül (219,1 %) Miskolc (128,4 %), Kolozsvár (119,5 %), 
Nagyvárad (112,5 %), és Pécs (100,5 %) előzte meg úgy, hogy növekedési trendjükben a cezúra 
egy-két évtizeddel korábban következett be.8 

7. Uo. 66. p. 
8. Népszámlálás 1910.6-7. p. 
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1. sz. grafikon 

Debrecen népességének növekedése9 

2. sz. tábla 

A népesség tényleges és természetes szaporodása1" 

Évtized Természetes Tényleges Évtized 
szám % szám % 

1881-1890 3,076 6,0 5,818 11,4 
1891-1900 5,627 9,5 16,054 27,2 
1901-1910 7,432 9,9 17,723 23,6 

9. KOVÁCSA.. 1927. 
10. Uo. 
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30,0 

27,2 

0,0 

• Természetes 
• Tényleges 

1881-1890 1891-1900 1901-1910 

A múlt század utolsó évtizedeben a tényleges népesség növekedésének ütemváltásában 
egyszerre mutatkozott meg az iparosodásra jellemző demográfiai átmenet első szakaszának ter-
mészetes szaporodást növelő hatása és a bevándorlás nagyságrenddel való növekedése. 

Ez a bevándorlás kikezdte a város társadalmának tradicionális homogenitását: 1910-
ben már csak a lakosság alig több mint fele (51,6 %-a) született az ősi Basahalmán belül, 17,9 
% költözött be Hajdú vármegyéből - mintegy nyolcadával apasztva annak népességét - és meg-
haladta a harminc százalékot (30,5 %) azoknak az aránya, akik az ország más megyéiből vagy 
az országhatáron kívülről telepedtek a városba.11 

2. 2. Urbanizáció kontra dezurbanizáció - Debrecen térszerkezetének átalakulása 

A város tulajdonképpeni belső lakott területe 1897-ig 675 katasztrális holdat tett ki.12 

Az 1770-es évek után épült ki az „újsorosi házak" egészségtelen, fojtóan sűrű beépítettségű gyű-
rűje a régi beltelkek körül. 1862-ben sort kellett keríteni a régi városárok betöltésére, ezután már 
a város szinte kiöntött medréből, körbefolyva a temetőket.13 Az 1880-as évektől megkezdődött az 
elszegényedők kiköltözése a szőlős- és gyümölcsöskertek övezetébe, ahol a présházak mellett 
már lakóházak építésével tették lehetővé az állandó kintlakást. A kintlakás tiltása után, amely a 
kiáramlást meg nem akadályozta, a városi hatóság először 1893-ban a Homokkertre és a Csapó-
kertre nézve szabályozta az állandó ottlakást, majd 1897-ben egy közgyűlési határozat a belterü-

11. Uo. 
12. KOVÁCS G„ 1918 22. p 
13. SÁPI L., 1972. 50-63. p. 
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letet 3845 katasztrális holdra emelve, I. építési övezetnek deklarálta a régi városi beltelkeket, II. 
övezetként a városszabályozási tervekbe már lakóterületként vonta be a kertségeket.14 

A kertségek beltelekké minősítése azt a célt szolgálta, hogy az építkezési szabályrende-
let hatályát rájuk kiteijesztve megakadályozza a „hóstát"-i 70-80 négyszögöles parcellákon való 
építkezés nyomorúságának újratermelődését. A szabályozott kertségi építkezés megdrágulása 
újabb lökést adott a város térbeli továbbterjedésének, hiszen a legszegényebb családok mást nem 
tehettek, mint kivonultak a II. övezet határán túlra, és a belső legelőnek nevezett mezőségen 
kezdték építeni házaikat, újra csak 70-80 öles kis parcellákon - megvetve ezzel újabb telepecs-
kék alapjait.15 

Nem lehet észrevenni a szoros összefüggést a népességnövekedésben az 1890-es évek-
ben történt fordulat és a kertségekbe, illetve az azon is túli mezőségi és erdőségi .területekre való 
kiáramlás dinamikája között 

Debrecen gyors népességnövekedésének periódusában a növekedés jelentős része nem a 
nagyobb népességtömörülésben, a hagyományos városi belterület intenzív, vertikális fejlődésé-
ben csapódott le, hanem a frontier adottságok és reflexek miatt extenzív területi terjeszkedésben. 

Az I. övezeten kívüli része a városnak eleve úgy formálódott ki és fejlődött, hogy a leg-
csekélyebb elemi feltételei, illetve rövid távú esélyei sem voltak meg a városias életmódnak: a 
laza beépítettségű kertségek a középkori kertek területén úgy álltak össze „övezetté", hogy sem 
egymással, sem pedig a városközponttal építészetileg és infrastrukturálisan szerves kapcsolatban 
nem álltak, „alvófalvaknak" lehetne inkább nevezni őket, mint elővárosnak. Olyan alvófalvak-
nak, amelyekben - fél-háromnegyed vagy egyórányi járásra Debrecen főutcájától - egészében 
hiányzott a közvilágítás, csatornázás, vízvezeték, szilárd útburkolat, de hiányzott a valódi falvak 
természetes központja is, sajátos kommunális szolgáltatásaival. Kivételt talán csak a Nagyerdő 
és a városbelső között húzódó Simonyi út két oldalán formálódott villatelep, a nyugati oldalon a 
Széchenyi út mellé tervezett és a világháború előtt már egy tucatnyi házból álló „tisztviselőtelep" 
és a keleti oldalon kialakult „iparnegyed" legnagyobb üzeméhez, a MÁV Járműjavító Üzeméhez 
csatoltan felépített, rendezett munkástelep, a „Kolónia" jelentett viszonylagos urbanizáltságával 
és a városhoz való szerves csatlakozásával. A kirajzás intenzitását és mértékét jelzi, hogy a szá-
zadforduló és a századelő évtizedeiben a régi városi belterületen kívülre állandó lakóként a né-
pesség több mint 40 %-a került! 

14. KOVÁCS G„ 1918. 22. p. 
15. Uo. 
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3. sz. tábla 

Debrecen népességének területi megoszlása 1910-ben16 

Kerület Belterületen (az 1.) Külterületen (a II.) 
övezetben él 

1. 8,238 6,023 

II. 9,068 1,709 
III. 8,426 3,672 
IV. 7,737 2,251 
V. 8,837 5,262 
VI. 9,443 3,146 

Összes polgári népesség 51,749 22,063 
Katonaság 2,576 -

Erdőségen lakik 4,700 
Mezőségen lakik 11, 641 
Összes népesség 54,325 38,404 
Százalékban 58,58 41,42 

B Belterületen 
• Külterületen 

Mivel az erdőségen és mezőségi területen lakók egy része más folyamatok keretében és 
részben korábban került ki, megközelítőleg az 1910. évi lakosság egyharmadára tehető a törté-

16. Uo. 23. p. 
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nelmi belterületről bő két évtized alatt kiszorultak aránya. A kortársak szerint „kisemberek, sze-
gény kishivatalnokok, kisparasztok, proletárok" laknak többségében a kertségi „apró vityillók-
ban",17 telkükön félönellátó kisgazdaságot és háztartást kialakítva. A vázolt folyamatot - jellegét 
és fő tartalmát tekintve - Debrecen urbanizációjának szerves részeként bátran nevezhetjük egy-
fajta sajátos dezurbanizációnak. Ez a folyamat nem rokon a tanyásodás folyamatával, sem pedig 
a nyugat-európai, illetve észak-amerikai suburb-képződéssel.18 

Ez a dezurbanizáció okozta a századfordulón a város hatalmas kiterjedését, szinte 
parttalan szétfolyását, a szűkebb belterületen kívüli városrészek teljesen falusias jellegét. Ennek 
volt köszönhető, hogy Debrecen a külterületi népesség arányában még a klasszikus tanyásodó 
városnak tekintett Hódmezővásárhelyei is megelőzte, népsűrűség tekintetében pedig alig haladta 
meg a törvényhatósági jogú városok országos átlagának egynegyedét.'9 

2. 3. A modern városiasodás elemei 

2. 31. Debrecen közlekedési viszonyai 

Az 1847-ben Pest és Szolnok között megépített vasútvonal Püspökladányon keresztül 
Nagyváradot érintve nyújtózkodott tovább Kolozsvár felé a szabadságharc bukása után. így, bár 
az 1857. augusztus 30-án a Várad utca torkolatában felépült indóházba begördülő első szolgálati 
szerelvényt ünnepélyes lelkesedéssel fogadták a város lakói, tulajdonképpen egy szárnyvonalat 
és nem Erdély és a főváros közötti főközlekedési vonal megnyitását éltethették. A debreceni 
avatóünnepség utáni években e szárnyvonal tovább épült Nyíregyházán és Miskolcon keresztül 
Kassáig, a következő évtizedben pedig befejeződött a Szatmári és Máramarost az ország gazda-
sági vérkeringésébe bekapcsoló sínpár - Debrecenből elágazva.20 

A vasútépítkezés a víziutakban és közutakban elmaradott, illetve kedvezőtlen adottságú 
Magyarországon a tőkés modernizációba, a felgyorsuló piaci vérkeringésbe való bekapcsolódás 
szinte kizárólagos esélyét adta a múlt század közepe utáni évtizedekben. Az ország település-
rendszerében a vasúthálózat mint egy kegyosztó nagyúr, lehetőséget és jövőtlenséget, gazdasági 
marginalitást osztogatott. Az évszázadok alatt kiformálódott városhálózat hierarchiája a piac 
lüktető érrendszerévé vált sínpárok kígyózása nyomán lassan szétfoszlott és a tőkés piachoz való 
viszony racionalitása szerint szerveződött újjá. Ebben az újraszerveződésben a Széchenyi elkép-
zeléseit visszatükröző középponti vasúti hálózatból kimaradt nagy múltú városok - pl. szepes-
ségi városok - hulltak a stagnálás, így relatív lemaradás szakadékába, és korábban jelentéktelen 
települések - fővonalak csomópontjaként - indultak drámaian gyors fejlődésnek. A vasút ráadá-
sul nem csupán a kialakuló, Pest középpontú és azon keresztül a birodalmi piaci központtal köz-
vetlen kapcsolatban lévő, országos piac érrendszere volt, hanem saját igényeivel az iparosodás 
közvetlen indikátorává is vált. Debrecen a vasúthálózat révén mintegy közvetlenül a második 
vonalban kapcsolódhatott be a tőkés piaci forgalomba, országos szempontból is újra érdemessé 
válva akár az ipartelepítésre is. A város a vasútnak köszönhette az olcsó és szilárd, nemesebb 
építő- és burkolóanyagok megjelenését, legnagyobb ipari üzemét, a Járműjavítót, a hozzá kap-

17. Uo. 
18. A tanyásodásról: Magyar tanya... 1980. A külvárosképződésröl: COPPA, F„ 1976. 167-191. p. 
19. Népszámlálás 1910. 8-9. p. 
20. SÁPI L., 1972. 72-75. p. 
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csolódott első igazi és a kor színvonalán álló munkástelepet, és az élelmiszer-feldolgozó ipar -
elsősorban a malom- és húsipar - fejlődésébe való bekapcsolódását. 

Az 1880-as évektől a vasútépítésben is megfigyelhető Debrecen regionális piacközponti 
szerepének erősödése: helyiérdekű vasútként épült meg a sokáig csak áruszállításra használt 
keskeny nyomtávú „Zsuzsi vonat" Nyírbéltekig teijedő vonala, a normál nyomtávú, de ugyan-
csak helyiérdekű Hajdúnánásig, később Tiszlökig terjedő vonal, majd a világháború előtti utol-
sóként a Nyíbátorig (később Mátészalkáig kiépített) sinpár. 

Az utolsó békeévekben Debrecen a helyiérdekű vasutak révén egy 70-170 km kiterjedé-
sű régió központjábá vált, miközben erősödött gazdasági szerepe az országos piacon is. A vasút 
városképet formáló közvetlen hatása is volt: a Várad utcai indóház helyén 1900-ban adták át az 
elektikus, nyersvörös téglafalú Nagyállomás épületét és a füzesabonyi pálya várost érintő pont-
ján történt az ún. Kisállomás, Debrecen második pályaudvarának felavatása.21 

A helyi közlekedést hosszú ideig meghatározta az útbúrkolóanyagok szegényessége a 
város környékén és persze a távolsági szállítás drágasága. Már a múlt század első felében is 
tarthatatlan állapotokat jelentett a burkolatlan utak mocsárrá változása esős időszakokban - ez 
néha a vásárok megtartásának is komoly akadályává vált. Csupán a főutcán, a Piac utcán köny-
nyített a helyzeten a „debreceni nagy híd", amely cölöpökre fektetett pallókból készült. Száraz 
időszakokban a város belső forgalmát a „talpas" közlekedésen túl kevés számú hintón és konfli-
son bonyolították le - természetesen a személyszállításra is használt parasztszekér mellett. Az 
első modern tömegközlekedési eszköz, a lóvontatta omnibusz, az 1850-es években állt munkába 
a vasúti indóház és a város egyre kedveltebbé váló kirándulóhelye, a Nagyerdő között.22 A szo-
ros összefüggést mutatja, hogy a lóvontatású vasút terhelését már a nagyvasúton szállított kővel 
burkolt út viselte, felváltva a „nagyhíd" lebontása utáni tölgyfahenger burkolatot. 1879-ben pe-
dig a Csapó és Miklós utcák között a főutcán létesített aszfaltburkolat a sár végleges legyőzését 
jelentette a város szívében. A város felgyorsuló fejlődése hozta magával, hogy ezt a vonalat 
1884-ben gőzüzemű vasúti vontatásra állították át. Magyarországon ezzel elsőként Debrecenben 
püfogtek a jellegzetes kismozdonyok a városi közlekedés szolgálatában.23 

A következő évtizedekben a szilárd útburkolat elteijedésével párhuzamosan megépültek 
a Kossuth utcán keresztül a keleti iparnegyedig, illetve a Hatvan utcán át a Nyúlásig húzódó 
sínpárok is, amelyek legalább annyira szolgálták a teherszállítást, mint a tulajdonképpeni sze-
mélyforgalmat. A világháború előtt, 1911-ben épült meg a Csapó utcai vonal, amely már villa-
mos vontatásra készült. Nyilvánvalóan a teherforgalom által is indukált helyi vasúthálózat fej-
lettsége okozta, hogy a háború előtti években még csődhöz vezetett az autóbusz-forgalom beindí-
tási művelete Debrecenben.24 

2. 32. Csatornázás és vízvezeték-hálózat 

A város belterületének terepadottságai igen kedvezőek egy természetes szennyvízelveze-
tés számára: északkeletről délnyugatra való lejtése - az Árpád tér és a Miklós utca vége között 
kb. 10 méternyi a szintkülönbség - már korán csábított a főbb utcákon fekvő házak szennyvizé-
nek az elvezetésére a Tócó folyóba. A dualizmus kori város így már egy működő és viszonylago-

21. BÁRÁNYI B„ 1988. 17-22. p. 
22. SZABÓ D„ 1986.; BÁRÁNYI B„ 1988. 18. p. 
23. KOVÁCS I., 1988. 28. p. 
24. BÁRÁNYIB., 1988. 21. p.; SZABÓD.. 1986. 
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san kiteijedt. bár fenék és öblítés nélküli, de fedett csatornahálózatot örökölt, amely csupán a 
Miklós utca folytatásában végződött nyitott árokban. 

Az 1870-es években a belváros fokozódó zsúfoltsága miatt ez a csatornarendszer lassan 
veszélyessé vált, az egyes telkekről bekerült hulladékot a természetes lejtés és az időnkénti eső-
zések nem voltak képesek elvinni, a szenny megülepedett, torlódott, felhalmozódott, meleg na-
pos időben elviselhetetlen bűzt árasztva esővízbeömlőin keresztül. A tűrhetetlen helyzet felszá-
molására Zichermann Mihály mérnökkel a városi elöljáróság „a város egész lakott területét fel-
ölelő"25 csatornázási tervet készíttetett, amely azonban csupán az új csatornázásra volt iránymu-
tató úgy, hogy az újonnan épített szakaszok a régihez kapcsolódtak. A mellékgyűjtőkkel kiter-
jesztett hagyományos főgyűjtőcsatorna, bár új telkek sokaságát juttatta kényelmes elvezetéshez, 
nem oldotta meg az alapvető problémát: a bőséges és rendszeres vízöblítés lehetőségét - ezért 
még a századforduló után sem volt ritka, hogy az utcai csatornában megrekedt és „illatozó" ve-
gyes tartalmat szekereken kellett a városon át elszállítani - a belvárosban ekkor rendszeressé vált 
szemétszállító kocsik igénybevételével.26 

A valóban korszerű csatornázás már a m. kir. egészségügyi mérnöki hivatal tervei 
alapján indult meg 1908-ban. Az építőanyag az előző tapasztalatok alapján a téglát elvetve a 
beton volt, a csatorna belsejét tojás alakúra formálták, hogy kevés víz is megfelelően áramoljon, 
valamint 50-90 méterenként öblítő-tisztító aknákkal látták el, amelyek egyúttal a felületi vizek 
bevezetését is szolgálták. A rendkívüli gyorsasággal - a kiegészítő ülepítő medencék nélkül -
mindössze két év alatt megépült új csatornahálózat, amely a terepviszonyok természete miatt 
teljesen követte az elfalazott régi hálózat nyomvonalát, 3.600.000 koronájába került a városnak, 
de az áldozatvállalás eredménye 56.000 méter hosszával a belváros valamennyi jelentős utcáját 
behálózta.27 

A saját kutas belső telkek tradíciója miatt Debrecenben a vízvezetékrendszer kiépítése -
a többi várostól eltérően - nem megelőzte, hanem követte a modern csatornahálózat megépíté-
sét, talán nem frivol az állítás, hogy annak öblítési igényeitől is sürgetve. 

Bár a Tócó felső folyásánál fúrt vízvezetéki kutak már a századelő első évtizedének 
közepén elkészültek, a hálózat maga, a szivattyútelep és a városi víztorony csak a csatornázás 
befejezte után kerültek kivitelre.28 

A fővezeték (nyomóvezeték) a köntösgáti szivattyúteleptől indulva a Simonyi úton át 
vezetett a Nagyerdő látványosságává vált és kilátóként is használt víztoronyhoz. A fővezeték 
másik ága a Böszörményi úti keresztereződésben jobbra fordulva a Vendég utcán, a Külsővásár-
téren, az Erzsébet utcán, a Teleki, Baross, Homok és Hadházi utcákon a várost megkerülve si-
mult hozzá a Simonyi úti másik ághoz, vele együtt futva a Leveles csárda mögötti dombon álló 
víztoronyhoz.29 A fővezetékből kiágazó csőhálózat a világháború előtti években a belterületek 
legnagyobb részét egészséges ivóvízhez juttatta és lehetővé tette a bővizű locsolást - máshol ta-
lán nem eléggé becsült tiszta levegőt, felüdülést adva a várost belengő por megkötésével. 

A városképnek is új színfoltjaivá váltak a vezetékhálózat mentén 100 méternyire elhe-
lyezett öntöttvas tűzcsapok, amelyek a szilárd építőanyagok mellett nagyban hozzájárultak a 
tűzvésztől oly sokszor sújtott városban a javakat elemésztő lángoktól való félelem megszűntéhez. 

25. HATYK., 1914. 111. p. 
26. Uo. 111-112. p. 
27. Uo. 112. p. 
28. SÁPIL, 1972. 75-76. p.; HATYK., 1914. 113. p. 
29. HATYK.. 1914. 113. p. 
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A korszerű vezetékhálózatot talán egy szempontból érhette volna csupán bírálat: a szi-
vattyútelephez képest 40 méterrel magasabb városi víztorony, amely a hálózatban négy légköri 
nyomást állandósított, elégtelennek bizonyult a főutca mentén magasba emelkedő többszintes 
bérpaloták felső szintjeinek állandó vízellátására. A háború előtti néhány évben épült épületek 
városképbe nehezen illő tornyai nem csupán a látvány kompozíciós egyensúlyát szolgálták,30 

hanem szerkezetileg elfogadható rejtekhelyeit is adták az épületek saját „házi" víztornyainak 
is.31 

2. 33. Nagyvárosiasodás - a belváros építészeti megújulása 

A tulajdonképpeni agglomerált népesség - 1910-ben 54.325 fő, a teljes népesség 58,58 
%-a!32 - lakóhelyéül szolgált volt beltelkek területén a felgyorsuló népességnövekedés és a lakó-
sűrűség növekedése három nagyobb építési hullámot hozott a múlt század közepétől a világhá-
ború kitöréséig. 

A szabadságharc bukása utáni két évtized romantikus építészete átfogóan átformálta a 
városképet. A több történeti stílus elemeiből összetevődött ízlésű építkezések első sodrában húz-
ták fel a régi indóház hosszú földszintes épületét két végén emeletes szárnyakkal, sarkain bás-
tyás támpillérekkel, a városi Lövész Egylet „Lövőidé"-jét a Nagyerdőn, és a Méntelep épületét.33 

A romantikus ízlésű építési hullám első sodrának, amely főként a középkori robusztusabb for-
mákat kedvelte, talán legismertebb épülete az 1865-ben átadott Csokonai Színház, de Debrecen 
legrégibb épülete, a Kistemplom 1876-os renoválása is romantikus szellemben történt, párhu-
zamosan a templomkert megnyitásával és a „templombazár" hasonló ízlésű kialakításával.34 

A második sodorban a középkori robusztus formákkal szemben a finomabb arányokat 
és részletkiképzéseket kedvelő, renaissance-ra figyelő épületek épültek: legismertebbek közülük 
az azóta lebontott, Arany Bika melletti Piac utca 9. szám alatti egyemeletes ház, amelynek külső 
ornamentikája a kereskedelem szimbólumait idézte, a „vasudvarként" ismert, Sesztina Lajos 
nagykereskedő által 1868-ban átalakított egyemeletes épület, és a Piac utca 38. szám alatti ún. 
Schaffer-alapítványi bérház. 

A klasszikus elemek kerültek túlsúlyba a Batthyány utca 16. számú ház 1860 körüli 
renoválásakor (Petőfi 1849-es ittlakásakor még más volt a homlokzata), ugyancsak a klasszi-
cizmus felé hajlik a Piac utca 47. alatti ún. Csanak-ház, amelyet állítólag a Csokonai Színház 
tervezőjének, Skanitzky Antalnak az elképzelései alapján építettek.35 

Az épületeken túl az 1861 szeptemberében alakult Emlékkert Társulat városszépítő 
tevékenysége nyomán - parkok, temetők, utcák csinosítása, köztéri szobrok és síremlékek felállí-
tása jelzi munkájukat36 - vedlette le Debrecen középkorias és pragmatikusan parasztos ízlésű, de 
már áporodottá vált külsejét. 

Ha pedig az ismertebb épületeken túl azt is figyelembe vesszük, hogy a főutcától távo-
labb eső, korábban épült házak sokasága csinosodott ki, komfortosodon hozzá a növekvő igé-
nyekhez - világossá válik, hogy a város cívis társadalma, az ekkor még „az iparért, kereskede-

30. SÁPIL., 1972. 76. p. 
31. Püspöki Palota esetében: TREL I. 99. d. (P 1907) 38. doboz 79/8. 
32. KOVÁCS G„ 1918. 23. p. 
33. KOVÁCS Gy„ 1943. 55-56. p. 
34. SÁPI L., 1972. 65-66. p.; KOVÁCS Gy., 1943. 57. p. 
35. KOVÁCS Gy., 1943. 58. p. 
36. SÁPIL., 1972. 51. p. 
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lemért, művészetért" egyaránt lelkesedő tekintélyes „Kalmár Társaság" tagjai37 próbáltak fel-
zárkózni a modern városiasodás követelményeihez. 

A századvéghez közeledve kibontakozott újabb építési hullám meghatározó ízlésvilágát, 
elekticizmusát már erőteljesebben jellemezte a térben felfelé terjeszkedés kényszere. A Vár és 
Csapó utca kereszteződésében 1894-re felépült a többszintes Zeneiskola, a Füvészkertben a Gaz-
dasági Tanintézet oktatási épülete, 1889-ben a Református Püspöki Hivatal. A Kossuth utca 
végén felépített, gót stíluselemeket hangsúlyozó nyerstégla falú református templom nagy hatás-
sal volt a lakóházépítésre, de a későbbi középületek, főleg iskolák is követték vörös nyerstégla 
látványának felhasználását.38 

A századelő első évtizedének végéig uralkodó stílusban épült köz- és lakóépületek csu-
pán a főutcára, a belőle kiágazó mellékutcák torkolatára összpontosultak, néhány speciális épü-
letjelentett csupán kivételt. 

Ebben a szakaszban már jelentkezett a csupán a szűkebb belvárosra kiterjedt, a belvá-
rost erősen eltérő látványú és építészeti adottságú övezetekre tagoló nagyvárosiasodás folyama-
ta. 

A szűk körű nagyvárosiasodás a századunk első évtizedének végén kibontakozó újabb 
építkezési hullámban teljesedett ki. Ez az újabb hullám tulajdonképpen a fővárosban a század-
fordulón tetőzött építkezések szecessziós ízlésvilágát és helyi viszonylatban szokatlan épület-
monstrumait sodorta a hazai középvárosokba, így Debrecenbe is. A világháború előtti fél évti-
zednyi időszakban felépült paloták - Az Arany Bika újabb épülete, a Püspöki Palota, a Kereske-
delmi és Iparkamara székháza, banképületek - méreteikkel, stílusukkal, üzletházi és bérházi 
funkciójukkal,39 a debreceni cívisgazdálkodástól és életmódtól egészében eltérő racionalitást 
tükröző építészeti megoldásaikkal megbontották a 19. század végére kialakult klasszicista stílu-
sú középületekből és romantikus, illetve eklektikus stílusú egyemeletes lakóházakból álló vi-
szonylag egységes arculatú városközpont képét, nem kevés és indulatos sajtóvitát kavarva. 

A nagyvárosiasodás rendkívüli szűkkörűségét jelzi, hogy az 1910. évi népszámlálás 
időpontjában a város mintegy tíz és fél ezer lakóházából mindössze két százalékot tett ki az 
emeletesek aránya, s a városok főmérnöke szerint fél évtizeddel később is csupán a lakások alig 
egynegyede felelt meg a városi lakásoktól elvárt követelményeknek.40 

2. 4. A város társadalmi szerkezetének átalakulása 

A „kálvinista Rómá"-ban a modernizáció évtizedeiben történt társadalomszerkezeti 
változások nagyságát talán legjobban a vallási viszonyok elmozdulásával lehet megragadni. 

A múlt század harmincas éveiben még jogos volt az elnevezés a lakosság vallási homo-
genitása szempontjából is. Századunk első évtizedére a reformátusok aránya kétharmad közelé-
be, majd 1920-ra kétharmad alá esett. Ugyanerre az időpontra már római katolikus volt minden 
ötödik debreceni, izraelita majdnem minden tizedik, míg az egyéb felekezetekhez tartozók ará-
nya összességében megközelítette a 10 %-ot. így a világháború éveiben a református lakosság 
abszolút száma már nagyobb volt a fővárosban, mint Debrecenben, és a Hajdú megyei városok 

37. KOVÁCS Gy„ 1943. 60. p. 
38. SÁPI L , 1972.66-67. p. 
39. Új paloták... 1913. 141-145. p.; Modem... 1926. 102-104. p.; SÁPI L„ 1972. 75-78. p. 
40. Népszámlálás...1910. 3. p.; ARDÓM., 1917. 
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mindegyikében, de néhány más városban is - Karcag, Kisújszállás, Mezőtúr, Túrkeve - nagyobb 
volt a református lakosság aránya, mint a kálvinista Rómában.41 

A katolikusok aránya fokozatosan növekedett a városban a múlt század elejétől, a ki-
egyezés előtti tíz év és a századforduló körüli évek tekinthetőek hullámhegyeknek. A zsidóság 
1848 előtt nem lakhatott a szabad királyi városokban, így Debrecenben sem. Számuk főként a 
kiegyezés után gyarapodott 10.000 közelébe - különösen erőteljes a létszámnövekedésük az 
1890 utáni évtizedekben, mikor évtizedenként másfélszeresére nőtt abszolút számuk. 

4. sz. tábla 

Debrecen népességének vallási megoszlása 1836-1920 között42 

Év Összes 
népesség 

Római 
katolikus 

Görög 
katolikus 

Reformá-
tus 

Ág. hitv. 
ev. 

Görög-
keleti Unitárius Izraelita Egyéb 

1836. 100,0 3,4 0,1 95,9 0,5 0,1 - - -

1850. 100,0 5,4 0,1 86,8 0,6 0 - 0,3 6,8 
1857. 100,0 7,0 0,2 81,6 0,7 0,1 - 1,9 8,5 
1869. 100,0 12,8 0,9 80,8 1,2 0,2 0,0 4,1 -

1880. 100,0 13,8 1,4 77,2 1,1 0,4 0,0 6,1 0,0 
1890. 100,0 15,4 1,8 74,1 1,6 0,1 0,0 7,0 0,0 
1900. 100,0 17,1 2,5 70,5 1,3 0,1 0,1 8,4 0,0 
1910. 100,0 17,9 2,9 68,3 1,4 0,4 0,1 9,0 0,0 
1920. 100,0 19,2 3,5 65,7 1,4 0,2 0,1 9,8 0,1 

41. KOVÁCS A, 1927. 3. p. 
42. Uo. 
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• Egyét ) 

• Izrael i ta 

• Római katolikus 
• Református 

Mivel a református lakosság természetes szaporodása a háború előtti évtizedekben ke-
véssé marad csak el a másik két nagyobb felekezetétől, azok aránygyarapodása jelentős mérték-
ben a bevándorlásból származott. 

Az 1920. évi népszámlálás adatai lehetővé teszik a folyamat egyfajta végpontjából an-
nak a szemügyre vételét is, hogy a bevándorlók a város mely részein telepedtek meg. 

A lakosság területi szegregrációja mutatja, hogy a bevándorlás a város belterületeire 
irányult és a főként a mezőgazdasághoz kötődő református őslakosság szorult fokozatosan a 
külterületekre. A belterületek észak-északkeleti kerületeiben maradt meg leginkább a református 
lakosság túlsúlya, a katolikusok aránya a keleti ipartelepet övező területeken és a Szent Anna 
utcából délre fekvő 5. kerületben vált a legmagasabbá. ide telepedtek egyházi és iskolai intéz-
ményeik is. A zsidóság a nyugati-dcinyugati 3-4. kerületekben érte el legjelentősebb arányát, a 
Hatvan és a mai Simonííy utcák közötti területen a világháborúm előtti időszakra már viszony-
lag homogén lakóterületet alkottak." 

43. BALOGH 1 , 1973. 150. p 
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5. sz. tábla 

A népesség megoszlása a három fő vallás szerint a város belterületén, és a külterületeken 

Városrész Össznépesség 
(fő) 

Római 
katolikus (%) 

Református 
(%) 

Izraelita (%) 

1. ker. Belterület 5,812 14,8 75,3 6,0 
II. ker. Belterület 10,594 18,7 65,4 11,0 
III. ker. Belterület 8,361 11,9 54,2 31,0 
IV ker. Belterület 9,887 19,3 40,3 35,6 
V. ker. Belterület 8,562 28,5 50,4 13,8 
VI. ker. Belterület 9,905 23,0 65,8 5,7 
l.-VI. Belterület 53,121 19,7 57,7 17,6 
1 -IV. Külterület 30,569 19,9 72,2 2,1 
Mezőség 13,619 19,5 75,1 0,9 
Erdőség 5,877 11,4 82,4 0,5 
Összesen: 103,186 19,2 65,7 9,9 

Erdőség 

Mezőség 

I -IV. Külterület 

I -VI Belterület 

VI. ker Belterület 

V. ker Belterület 

IV. ker Belterület 

III. ker Belterület 

II. ker Belteitilet M 

I. ker. Belterület 

i i 

• Izraelita 
• Református 
• Római katolikus 

44. KOVÁCS A., 1927. 5. p. 
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5. sz. tábla 

Debrecen népességének foglalkozási megoszlása 1890-1920 között43 

Év 0b57II6-
pesség 

Ősterme-
lés 

Bányá-
szatko-
hászat 

ipar 

Ipar Keresk. 
és hitel 

Közle-
kedés 

Bányá-
szat 
ipar, 
forg. 

Kozsz. 
szabad 

f°í*. 
Véderő 

Napszá-
mosok, 

s. mnk. 

Házi Egyéb 

1890 1GQ0 34.7 - 26.3 7.0 4,4 37.7 6.3 89 87 8 0 67 

1900. 1GQ0 28.2 0.0 29.2 7,0 6.4 42.6 7,2 4.0 86 4.8 7,6 

191Q 1GQ0 26,6 0.0 32,2 61 8,6 48,9 7,1 3.3 25 4.5 7,1 

1920. 1QQ0 260 00 29,5 61 9.3 46,9 9.2 4.0 24 3.5 9,0 

0« 10« 2 0 « 3 0 « 4 0 « 50« 6 0 « 7 0 « 8 0 « 9 0 « 100« 

• Őstermelés • Bányászat, kohászat ipar • Ipar • KáTásk ás hitet 
• Közlekedés • Bányászat, ipar forg BKOzsz. szabad fogt • Vád ár« 
• Napszámosok s műnk • Házi csaláöek • Egyéb 

45. Uo. 10 p 
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7. sz. tábla 

Fő foglalkozási csoportok a három nagyobb vallásfelekezet szerint Debrecenben 1920-ban46 

Megnevezés Összes Római 
katolikus (%) 

Református 
(%) 

Izraelita (%) 

Őstermelés 25748 13,6 80,8 1,8 
Bányászat, ipar és forgalom 

Bányászat és kohászat 14 64,3 14,3 -

Ipar 30696 18,9 65,1 11,2 
Kereskedelem és hitel 8216 12,2 35,5 48,7 
Közlekedés 9524 24,5 64,6 4,1 

Bányászat, iparésforg. összesen 48450 18,9 59,9 16,2 
Közszolgálat és szabad foglalk. 9469 24,8 60,3 9,0 
Véderő 4155 33,2 53,5 4,0 
Különböző gazd. és k.m.n. napszámos 2453 12,0 81,2 2,2 
Nyugdíjasok, tőkepénzesek stb. 5547 26,5 58,9 9,4 
Egyéb és ismeretlen 3727 25,5 60,7 5,2 

Házi cselédek 3627 21,4 68,6 2,3 
Összesen: 103186 19,2 65,7 9,8 

• Izraelita 

• Református 

• Római katolikus 

46. Uo. 15. p. 

-209 -



Ha a lakosság foglalkozási szerkezetének átalakulására vetünk egy pillantást, kitűnik, 
hogy a kizárólagosan mezőgazdaságból élők aránya a háború előttre alig több mint a lakosság 
egynegyedére esett vissza, miközben a keresők száma megkétszereződött! Ez az arány igen ur-
banizáltnak tüntetné fel Debrecen lakosságát, ha a többi kategória mögött nem húzódott volna 
meg a kettős gazdálkodású, illetve a kertségekbe szorult félönellátó háztartások sokasága. Az 
iparforgalmi népesség gyors növekedését főként a közlekedésben foglalkoztatottak növekedése 
adta, a tényleges iparban foglalkoztatottak lassabb növekedése mögött azonban a századfordulón 
már a kisipar több ágazatának elsorvadása és a gyáripari termelés előretörése állt.47 Debrecen 
regionális központtá válásával függött össze már a századelőn az értelmiségi foglalkozásúak 
jelentős növekedése is. 

A foglalkozások és a vallás összevetése megerősíti a gazdaságtörténeti kutatásokból ki-
bontakozott képet: a város fejlődésének századfordulós lépésváltása összefüggött a regionális 
piaci központtá válással és a város iparosodásával, ez a gazdasági folyamat azonban nem első-
sorban a tradicionális debreceni társadalomra épült, a modern gazdaságfejlődés hordozói első-
sorban a bevándoroltak köréből kerültek ki. 

3. Gondolatok a debreceni urbanizáció értelmezéséről 

A modernizáció és urbanizáció tüzében elhamvadt-e a „feszes nadrágos, fekete posztó-
mellényes főnixmadár", és a régihez már semmi köze annak az újnak, ami a lángokból szüle-
tett? Mi a kontinuitás és a megszakitottság értelme a város fejlődésében? 

Debrecen fejlődésének néhány vonását újragondolva az előszóként számba vett állítások 
egyike mentén talán előrébb juthatunk egy helyesebb értelmezés felé: Tekinthető-e Debrecen 
valóban a magyar polgárosodás egyfajta modelljének, olyan vízcseppnek, amelyben tükröződik a 
tenger. 

A tradicionális „ történeti" cívis társadalom egy hosszabb periódusban elveszítette gaz-
dálkodásának célját és terét, életmódjának, gondolkodásának progresszív racionalitását. Koráb-
ban eredményt hozó beidegződései és (itt sajátos!) extenzív mezőgazdasági adottságai olyan fej-
lődési pályára vitték, amely a századforduló ipari modernizációjának logikája szerint csak lassan 
lemaradó helyzetet, gazdasági és társadalmi - Debrecenben sajátos dezurbanizációban is jelent-
kező - marginalitáshoz vezettek. Mindenoldalú hanyatlása és az idegen „gyüttmentek" gazda-
sági, majd később politikai térnyerése szembefordították a tőkés fejlődés célszerűségével, érték-
és hagyományőrzéséhez kizárni akaró konzervativizmus és a másság gyűlölete társult.48 A ha-
gyományos társadalomból csupán szabályt erősítő kivételekként vezettek utak az új, felemelkedő 
társadalmi csoportokhoz, fejlődési pályákhoz. A régi és az új igy csak egymással szembekerülve, 
egymás legyőzését remélve definiálhatta önmagát és jövőképét - elkerülhetetlenül vezetve pola-
rizáló konfliktusokhoz, a hatalom kisajátításának kísérleteihez, a piaci diszpozíció hatalmi el-
lensúlyozásához, egészében is ellenfeleket látó, azokat legyőzni akaró hatalmi logika eluralko-
dásához. 

Mindez egy olyan modernizáció következménye volt, amely a debreceni tradicionális 
„civis" társadalom számára kevéssé nyújtotta az egyszerre szerves és demokratikus, mert ki-
egyensúlyozott, önszabályozó és integrációra képes közösségi fejlődés esélyét. 

47. MÓZES M„ 1976. 81-146. p. 
48. IRINYIK.. 1986. 47-55. p. 
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A debreceni fejlődéssel kapcsolatos egymásnak feszülő értékítéletek ebben az értelem-
ben maguk is - szerkezetükben - tükrözik a magyar polgárosodás és urbanizáció paradox jelle-
gét: A tűzben, a főnixszel együtt, továbbvihető történeti tradíciók és pozitív közösségi értékek is 
torzultak és elparázslottak, az új madár modernebb volt, civilizáltabb, de tulajdonképpen skizof-
rén - magában hordva a magyar társadalom későbbi tragikus meghasonlásait is. 
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VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM :SUPPLEMENTUM: 
SZERKESZTŐ: Á. VARGA LÁSZLÓ, HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

Gyáni Gábor 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÁRSADALMA 1920-1941 KÖZÖTT 

A demográfiai stagnálás és okai 

A dualizmus kezdetén még az egyik legnépesebb vidéki törvényhatósági városnak 
számító Hódmezővásárhely a 20-as és 30-as években a demográfiai dinamizmus legcsekélyebb 
jelét sem mutatta. Igaz, a népesség gyarapodása már korábban is igen mérsékeltnek volt mond-
ható, 1869-1910 között mindössze 27 %-kal nőtt az itt lakók száma.1 Ám ezt követően a mégoly 
szerény növekedés időnként visszaesésbe csapott át és általában stagnálás jellemzi a népesség-
szám alakulását. 

A város népességszáma 

1910 1920 1930 1941 
62.445 60.922 60.342 61.776 

Forrás: Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat 42., 76., 114. k. 
Az 1941. évi népszámlálás 2. Demográfiai adatok községek szerint. Bp., 1976. 

A jelenség szorosabban demográfiai okai között első helyen kell szólni a vándormozga-
lom negatív egyenlegéről: a 10-es években, ahogy az 1920-as népszámlálás mutatja, 1935-el 
többen távoztak a városból, mint ahányan betelepültek; a 20-as években az ebből eredő veszteség 
pedig megközelítette a 2.500-at. A következő évtized népessémozgásairól, sajnos nincsenek sta-
tisztikai adataink. A stagnálás, sőt csökkenés valódi oka azonban nem ez, hiszen a századfordu-
ló évtizedeiben a vándorlási veszteség abszolút számokban legalább a kétszerese a későbbieké-
nek.2 A be- és elvándorlók túlnyomó része a város közvetlen közeléből érkezett vagy oda távo-
zott és 85 %-uk jött városunknál alacsonyabb jogállású településekből. A vándormozgalom in-
tenzitása itt korábban is szerénynek mondható, aminek következményeként a lakosság csekély 
hányada tartozott a nem helybeni születésűek köréhez: 1920-ban 5,4 % és 1930-ban is csak 7,9 
% a megfelelő arány. 

Abban azonban, hogy a dualizmus korinál is visszafogottabb a népesség számszerű 
gyarapodása, a természetes szaporodás tényezőinek volt döntő szerepe. A 20-as évtizédben a 
növekedés évi rátája 3,1 ezrelék, abszolút számokban ez 2.709 fős gyarapodást hozott, annyit 
amennyi éppen elegendőnek bizonyult a vándorlási veszteség ellensúlyozására. Az 1930-as évti-

1. GYÁNI G., 1993. 221. p. 
2. Uo. 223. p. 
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zedben a ráta a korábbi évtized mutatójának éppen csak a fele, így a nagyjából ezer fős természe-
tes szaporodási nyereség a nagyobb elvándorlás hatását nem semlegesíthette. 

A természetes szaporodás ütemének további lassulása és eleve alacsony szintje minde-
nekelőtt a születésszám drasztikus visszaeséséből fakadt: a 20-as években e mutató értéke 20,5 
ezrelék, de a következő évtizedben már csak 17,5 ezrelék. A csökkenő termékenység a nupciali-
tás alacsony értékeiből következő fejlemény: akkor, midőn a 20-as években még nagyobb a ter-
mékenység, nem többről, csupán arról van szó, hogy a háború miatt elmaradt házasságok gyors 
bepótlása nyomán hirtelen megnőtt a házas termékenység gyakorisága. Az évtized házasságkö-
téseinek kétötöde az 1920-1923 közötti évekre jutott, ám a későbbiekben a gyakorisági arány-
számok végig alacsonyan maradtak. Nem is lehet ez másként ott, ahol ilyen fokú a nőtöbblet, 
1920-ban ezer férfira 1.051, s még 1941-ben is 1.023 nő esik. Ám ennél is meghatározóbb, hogy 
a házasodás és a termékenység szempontjából mérvadó kohorszokban a jelzettnél jóval maga-
sabb a nők férfiakkal szembeni százalékos túlsúlya: a 20-39 éves korcsoportban 1920-ban ezer 
férfira 1.216 nő jutott, s a megfelelő arány 1930-ra vonatkozóan is 1.098. Ennek legalább két 
következménye fontos számunkra: növekszik a hajadonnak maradók számszerű tömege, s kij-
jebb tolódik általában is a házasodási életkor. Midőn (mint 1920-ban) ezer 20-49 éves nőtlen 
férfira 1.450 15 és 39 év közötti hajadon jutott (1930-ban az arány 1.221), akkor az imént emlí-
tett alternatívák (női cölibátus vagy későbbi féijhezmenés) jelentősen csökkentették a házas ter-
mékenység időtartamát. Közvetve e fejleményekre utal az a mutató, miszerint az egyes kohor-
szokban folyamatosan emelkedett a hajadonok aránya: 1910-ben a 20-39 éves női korosztályo-
kon belül mindössze 14,5 %-ot tett ki a még nem házasok részesedése, 1920-ban viszont már 
minden negyedik, 1930-ban pedig a kohorsz 28,3 %-ának megfelelő potenciális házasulandó nő 
maradt ideig-óráig pártában. 

Az eddig tömör formában előadott demográfiai képlet hatására a város társadalma 
mindinkább elöregszik; a 15 éven aluliak 1910. évi közel egyharmados népességen belüli rész-
aránya 1941-ig kevesebb mint egynegyedre esik vissza (23,2 %). Történik ez annak ellenére, 
hogy mind az általában vett mortalitás, mind pedig a korspecifikus halálozás terén korszakunk-
ban folytonos javulást tapasztalni. Az 1920-as évek első felének átlagában 2,5 ezrelékes a javu-
lás a 10-es évekhez képest (a ráta ekkor 17,2 ezrelék), ami a 30-as évek végéig (több évi átlaggal 
számolva) 15 ezrelékre mérséklődik. A csecsemő- és a gyermekhalálozás külön-külön vett sze-
repét nem kísérhetjük nyomon adatok hiányában, ám valószínűsíthető, hogy a gyermekhalandó-
sági gyakoriság csökkenése volt jelentékenyebb. Feltétlenül hozzájárult az utóbbihoz az egész-
ségügyi ellátás modernizálódása. 1929-ben felállt a városban az Országos Közegészségügyi In-
tézet helyi fiókja, amely már az első években 6-7 ezer 3-12 éves gyermeket látott el diftéria el-
leni védőoltással3. 

A halálozás szempontjából sajátos helyi jelenségként kell röviden utalni az öngyilkos-
ságok feltűnő gyakoriságára. Az emelkedő trend legalább a múlt század derekától származtatha-
tó: az 1860-as évek és az 1910-es évek viszonylatában háromszorosára nőtt az öngyilkos halot-
tak száma. S korszakunkban tovább emelkedett az arányszám: a tízes években a mortalitás egé-
szén belül az öngyilkos halottak 2,8 %-ot, ám 1926-35 között évi átlagban már 3,7 %-ot tettek 
ki. A trend éppen ezekben az években tetőzik és nemzetközi összehasonlításban is kimagasló 
értékeket ér el . 

3. ORMOS P„ 1971. 182-183. p. 
4. BÖSZÖRMÉNYI E„ 1977. 252. p. 



A társadalom szerkezeti kontúrjai 

Hódmezővásárhely az alföldi tanyás mezővárosok sorába tartozik 18. századi újratele-
pülése óta. Ennek megfelelően négy típusalkotó szerkezeti vonását emelhetjük ki, melyek szinte 
mindegyike szorosan hozzátartozik a legtöbb hasonló településhez: az agrárjelleg vitathatatlan 
és folyamatos dominanciája; az önálló egzisztenciák, a kistulajdonosok feltűnően nagy számbeli 
súlya; a tanyatelepülés kivételes jelentősége a város térszerkezetében; az etnikai egyneműség (a 
magyar jelleg) és a református felekezeti hovatartozás meghatározó volta. 
1. Amint az a következő táblából kiviláglik, a város annak ellenére is paraszti település maradt, 

hogy az 1870-es és az 1940-es évek közötti időszakban a mezőgazdaságból élő népesség ará-
nya 14 %-al csökkent, s eközben az iparforgalmi népesség aránya a duplájára emelkedett, 
vagyis kereken 15 %-al nőtt. 

A népesség gazdaságszerkezeti megoszlása 

év mezőgazdaság ipar-forgalom 
1920 63,30 % 23,00 % 
1930 59,10 % 26,80 % 
1941 58,20 % 30,20 % 

Forrás: A népszámlálások kötetei; Az 1941. évi népszámlálás 1. Foglalkozási adatok községek szerint. 
Bp., 1975. 

2. Az agráijelleg kétségtelen dominanciájával szorosan összefügg az önállók nagy számbeli 
jelentősége a város társadalmában. A keresőkön belül ez az arány egyharmad körüli végig a 
vizsgált időszakban. Sőt ennél még valamivel nagyobb is a saját lábukon állók időszakos ré-
szesedése, minimálisan 10 %-kal növelhetjük az ide sorolhatókat. Ezt valószínűsíti az 1941-
es népszámlálás adata, amely szerint a kereső népesség 40-45 % az önálló (ekkor ti. a segítő 
családtagokat is a keresők közé sorolták.) Az önállók nagy száma egyszerre adódott általában 
a népesség agrármeghatározottságából, valamint a tanyásváros sajátos birtokviszonyaiból. 
Jelentős uradalmak a város határában nem voltak, a termelés céljaira értékesített mezőgazda-
sági ingatlanok szinte kizárólag paraszti tulajdonban és bérletben állottak. S ez a birtokszer-
kezet öröklött adottság volt, nem a Nagyatádi-féle földreform közvetlen eredménye. Hiszen 
az 1920-as intézkedés során földhöz jutó 559 személy zömmel korábban is parasztbirtokos, 
akik pedig azelőtt földnélküliek voltak, az évtized végén nemegyszer újra azzá lettek. Amit 
az magyaráz, hogy a reform nyomán egy földhözjuttatott átlag 2,3 katasztrális holdat kapott.s 

3. Erdei Ferenc szerint Hódmezővásárhely „tanyarendszere talán a legszabályszerűbbnek 
mondható az összes tanyás települések között".6 Túl a településmorfológiai megfontolásókon 
Hódmezővásárhely a népesség tanya és városi belterület közti lakóhelyi megoszlásával való-
ban hamisítatlan mezővárosi körülményeket példáz. A vizsgált évtizedekben éppúgy, mint az 
azt megelőző hosszabb időszakban, a város népességének 40 %-a élt kint a tanyákon. A Ta-
nya nevű határrész adott otthont a tanyán élők felének, a Pusztán lakott negyedük és Gorzsa 
térségében található további egyötödük. A tanyai kintlakás, az ehhez kötődő gazdálkodó 
életforma töretlen vonzerejét mutatja, hogy az 1920-as években külterületen 927, a belterüle-

5. KERÉK M„ 1939. 200. p. 
6. ERDEI F.,é.n. 153. p. 
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ten viszont csupán 327 lakóház épült.7 De a város belső, tömör települési zónája is nagyobb-
részt falusias beépítettségű kevés emeletes házzal (ezek száma ekkoriban 56) és alacsony 
népsűrűséggel: 1930-ban ez a mutató (ezer fő négyzetkilométerenként) mindössze 4,2, holott 
a törvényhatósági városok átlagában ez az érték 7,6.8 

4. Féja ismert szociográfiájában a város kapcsán azt az élményét rögzítette, hogy általa megis-
merhette „a város és a nép szervezetében rejlő kálvinista zártság"-ot.9 Ha a felekezeti meg-
oszlás adatait tekintjük, „kálvinista zártságról" bajosan szólhatunk, ám az viszont tény, hogy 
a népesség nagyobb, bár folyamatosan apadó hányada volt református. 

A népesség felekezeti megoszlása 

év református r. kat. ág. evang. izraelita 
1920 60.20 % 31,20% 4,50 % 2,00 % 
1930 59,10% 32,60 % 4,30 % 1,90 % 
1941 56,40 % 34,80 % 4,40 % 2,40 % 

Forrás: A népszámlálási kötetek 

Bár többségben voltak és maradtak a reformátusok, mindenképpen figyelmet érdemlő 
fejlemény a katolikusok tekintélyes és folyton emelkedő aránya a város népességében. Aminek 
az az egyik oka, hogy a bevándorlás zömmel katolikusokat sodort Hódmezővásárhelyre, az el-
vándorlás pedig éppenséggel reformátusokat mozgósított nagyobb tömegben. Szerepe volt mind-
ebben természetesen a vegyes házasságoknak is, melyek mindig katolikus betérést eredményez-
tek igen nagy valószínűséggel; végül volt bizonyos hatása a reformátusok között elteijedt szüle-
téskorlátozásnak és a nagyobb katolikus gyerekszámnak is. 

A helyi társadalom elitje: a virilisek 

A legtöbb egyenes állami adót fizetők mintegy reprezentálják a város gazdasági és tár-
sadalmi elit csoportját. A virilis jegyzékekre felkerült személyek megmutatják, kik tartoztak 
ebbe a felső körbe. A listára kerülés alapja, a virilis pozíció vagyoni háttere pedig rávilágít a 
város gazdasági lehetőségeire és az érvényesülés jellegzetes pályáira. Hódmezővásárhely mint 
agrárváros, természetszerűen, agrárelitet juttatott virilis pozíciókba, s ezt illetően nincs lényeg-
bevágó változás a két háború között sem. 

A legtöbb adót fizetők összetétele 

Státuscsoportok 1929 1934 1941 Státuscsoportok 
szám % szám % szám % 

Földtulajdonosok 43 35,80 55 45,80 75 62,50 
Iparosok, kereskedők, 

7. MAJORJ., 1974. 71-72. p. 
8. MENDÖLT., 1939. 
9. FÉJA G„ é.n. 231-232. p. 
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Státuscsoportok 1929 1934 1941 Státuscsoportok 
szám % szám % szám % 

vállalkozók, menedzserek 42 35,00 25 20.80 21 17,50 
Értelmiségiek, tisztviselők 35 29,20 40 33,30 24 20,00 
Összesen 120 100,00 120 100,00 120 100,00 

Forrás: GYÁNIG., 1977. 627. p. 

Ha a személyi összetételt elemezzük, meg kell állapítani, hogy a tisztán vagy túlnyomó-
részt földtulajdonon nyugvó virilis pozíció egyedül a 20-as évek végén nem dominálta a helyi 
elitet, de a korszak végén egyértelmű a földingatlan tulajdonosok meghatározó szerepe a város 
vagyoni elitjén belül. E furcsa, szinte paradox fejlemény okait vizsgáljuk a következők során. 

1929-ben a virilis földtulajdonosok meghatározó része, 70 %-a, azokból a 100 hold 
fölötti birtokosokból került ki, akik nagyobbrészt a századelőtől folytonosan virilisek: csak a fele 
részük nem szerepelt már 1915-ben a virilis jegyzéken. Az idő előrehaladásával növekvő szemé-
lyi képviselet, kivált az 194l-es 75 fős földtulajdonos csoport viszont az alsóbb birtokos egzisz-
tenciák virilis eliten belüli megjelenéséhez kapcsolódik. Vagyis: amíg a 20-as években a szeré-
nyebb személyi képviseletet élvező földtulajdonosok szinte kizárólag a már huzamosabb ideje 
megállapodott gazdagparasztokból verbuválódtak, addig a földtulajdonosok jelentősen kibővülő 
virilis reprezentációja lefelé, a középparaszt gazdák irányába „demokratizálta" ezt az elit csopor-
tosulást. 1941-ben a földtulajdonos virilisek csupán egyharmadának a kezén volt 100 holdnál 
nagyobb birtok (a számuk 35), a harmincas évek közepén viszont még kétharmaduk tartozott e 
körbe (számuk 47). Ez egyszersmind jelzi azt is, hogy a földtulajdonosok virilis pozícióinak a 
túlzott megerősödése a világháború küszöbén a helyi elit gazdasági erejének a visszaesésével járt 
együtt. Akkor tehát, amikor a vállalkozó vagy csak ipart és kereskedelmet űző vagyonosabb eg-
zisztenciák számottevően kiszorultak a virilis elitből, annak teljes vagyoni potenciálja észrevehe-
tően csökkent. Ezt az összefüggést nemcsak a személyi reprezentáció, hanem a virilisek vagyon-
szerkezeti megoszlása is igazolja. 

A virilisek vagyonalapjának megoszlása a státuscsoportok között (%-ban) 

Státuscsoportok 1929 1941 
Földtulajdonosok 34,00 59,00 
Iparosok, kereskedők, 
vállalkozók, menedzserek 48,50 22,50 
Értelmiségiek, tisztviselők 17,50 18,50 

Forrás: GYÁM G„ 1977. 628. p. 

1929-ben a személyek számában és kivált a vagyon méretei nyomán akkortájt domi-
náns elitcsoport, az iparos, kereskedő stb. kategória szinte teljes egészében újonnan mobilizált 
személy; közülük 1915-ben szinte senki nem került be az első 120 virilis közé. E csoport 
háromötöde volt kereskedő: üzleti karrierjüket a század 10-es éveiben kezdték és egy-másfél 
évtized során jutottak el a csúcsra. Vállalkozási profilukat, természetesen, a város agrárgazdasá-
ga szabta meg: a 25 virilis kereskedőből kilenc volt terménykereskedő és további öt a nagyke-
reskedő. Ám a kereskedő virilis csoport már a 30-as évek derekán 15 főre csökkent, 1941-ben 
számuk csupán nyolc. Ebben az utolsó időpontban a mobil tőke virilis reprezentánsai az egyet-
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len ipari nagyvállalkozó, Kokron József és testvére beszédes kivételével hentesekből, vendéglő-
sökből, egyszóval afféle kisvállalkozókból verbuválódtak. 

A tárgyalt szerkezeti átalakulás hátterében a gazdasági válság megrázkódtatásai mellett 
különösen nagy szerepe volt a zsidótörvény (1939:IV. tc.) diszkriminatív intézkedésének. A zsi-
dó származású virilisek mesterséges kirekesztése az elitből egyrészt a leggazdagabb, másrészt a 
nem földtulajdonra alapozott vagyoni elit virilis pozíció-vesztésével volt egyenértékű. 1934-ben 
a szűkebb élmezőny egytizede állt zsidó származású személyekből, és ezek a zömmel nagykeres-
kedő, részben orvos egzisztenciák 1941-ben már nem lehettek jelen a virilis elit tagjai között. 

A virilizmusról szóló törvény értelmében némi előnyt élvező diplomások (kétszeres 
adóbeszámítás) vagyoni elitje annak köszönhette jó virilis pozícióit, hogy maga is a birtokos 
parasztság jómódú családjaiból származott, s szintúgy birtok volt a kezén. Kivált az orvosi pálya 
adott ilyen karrierekre lehetőséget: a város orvosainak a harmada benne volt a 20-as évek végén 
az első 120 virilist magába foglaló elitben, ám csak minden ötödik ügyvéd mondhatta el ezt ma-
gáról. De ugyanekkor hat orvosnak volt jelentős, nemegyszer 100 holdon felüli ingatlana, közü-
lük nem egy praktizálás helyett inkább gazdálkodott. S ha nem is volt mindig (jelentős) földva-
gyon a háttérben, de az értelmiség egyharmadának földtulajdonos családi háttér biztosított stabil 
anyagi állapotokat. 

A 30-as években minden státuscsoportban jelentős a személyi kicserélődés, így az ér-
telmiség soraiban, is. 1941 13 orvos virilise közül három tartott a kezében 100 holdnál nagyobb 
birtokot, de a többi értelmiségi virilis is igyekezett földet venni. 

A vásárhelyi virilis elit jellegét tehát az határozta meg, hogy ebben a városban a tőke 
konvencionális formájának mindig is a földingatlan számított, melyhez a vállalkozói tőkeakku-
mulálás vagy a szimbolikus tőke birtoklása is legföljebb afféle előjátékul szolgált. Jó példa rá a 
város egyik legjelentősebb vállalkozó családjának, a Keleti családnak az esete. Keleti Adolf 
1888-ban előkelő virilis pozícióját kereskedőként biztosította, ám 1929-ben mind ő, mind a fia 
(aki ekkor első a listán), már mint földtulajdonos kvalifikálja magát (az utóbbinak 500, apjának 
311 hold van a birtokában).10 

Hódmezővásárhelyen tehát nem ment végbe számottevő vagyonkoncentráció, az egy 
Kokron-féle textilipari gyár kivételével a mobil tőke átmeneti erősödése hamar utat nyitott a 
közép- és gazdagparaszti elemek virilis elitbe áramlásának; ez a helyi vezető kaszt parasztosodá-
sát, helyesebben újraparasztosodását és vagyoni színvonalában valamifajta kispolgárosodását 
eredményezte a 30-as évtizedben. 

A helyi társadalom középrétegei 

Hódmezővásárhely társadalmának középső státuscsoportjai erős megszorítással nevez-
hetők középosztálynak, inkább illik ez a virilisekre. A helyi középnek többnyire a kispolgári 
jövedelmi szint és életforma felelt meg, bár kétségkívül előfordultak közöttük középosztályi 
élethelyzetek és egzisztenciák is. A kettő egyértelmű megkülönböztetésére nincs mód. E társa-
dalmi közép körülhatárolása önmagában sem könnyű feladat. A választójog vagyoni cenzuson 
nyugvó rendszerének a megszűntével a kispolgári státus jövedelmi kritériumok szerinti azonosí-
tása válik lehetetlenné. Ezért a következő módszerhez folyamodunk. A birtokos parasztság ese-
tében a statisztikailag megfogható birtoknagyságot vesszük alapul, nevezetesen a 20-100 holdas 
gazdákat, birtokosokat soroljuk a közép státuscsoportjaihoz. Igaz, az 50-100 holdas birtokosok 

10. GYÁNI G„ 1977. 631-632. p. 
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már inkább a helyi felső rétegekhez tartoztak, ám akadtak olyanok is, akik 20 holdnál kevesebb 
földjük ellenére is a középhez tartozhattak. A kettő nagyjából kiegyenlítette egymást, nem okoz-
va ezzel nagy torzulást a középbirtokos parasztokra vonatkozó számadatainkban. S az sem befo-
lyásolja lényegbevágóan e számarányokat, hogy e birtokosok legalább 5 %-a nem parasztbirto-
kos, hanem ilyen kiteijedésű földet mellékesen magáénak tudó értelmiség vagy más főfoglalko-
zású személy. 

Az ipari és kereskedelmi önállók esetében az alkalmazottak száma, sőt puszta ténye 
képezi a rétegbe sorolás kiindulópontját. A dualizmus kori vizsgálat már megmutatta, hogy e 
foglalkozásokban legkevesebb két segéd alkalmazása kívántatott a választójogi cenzussal hite-
lesített kispogári státus elérésére.11 Az egyetlen segédes, vagy a segédnélküli műhelyek és boltok 
tulajdonosai viszont a kispolgári lét alsó peremén, jövedelmi téren a kispolgárság alatt helyez-
kedtek el. 

Végül a foglalkozási pozíció önmagában is kvalifikál, így a tisztviselői és értelmiségi 
foglalkozásokban számbavettek nagyjából-egészében a helyi társadalom középrétegeiként köny-
velhetők el. 

Ennek a társadalmi középnek a kiterjedése a tárgyalt korszakban végig 6-7 ezer kereső-
re becsülhető maximálisan számolva, öt-, vagy öt és félezerre minimálisan kalkulálva. Azaz: a 
város népességének legkevesebb az ötöde, s legföljebb a negyed része tartozott ebbe a körbe. 
Azon belül a parasztbirtokosoknak volt számbeli meghatározó szerepe: a korszak elején 55-60 
%, a korszak derekán 45-50 %, s a korszak végén újfent a 20-as évek elejihez hasonló arány biz-
tosította ezt számukra. Az agrárnépességen belül ez a lényegében középparaszti társadalom a 
tényleges parasztbirtokosok legalább egyharmadát alkotta. 

A csoport magját a 20-50 holdas gazdák képezték, a 20-as években ők adták a középpa-
rasztság 80 %-át, a 30-as években közel a 90 %-át. A középparaszt gazda két háború közötti 
gazdasági életlehetőségeit meghatározta a Vásárhelyen mindvégig honos gabonatermelést gyak-
ran sújtó dekonjunktúra (nyomott piaci árak) és az agrárszférát a kisebb birtoknagyságokban 
hátrányosan érintő állami adópolitika. Az utóbbit érzékelteti egy korabeli szociográfiából vett 
egyedi példa. A 25 holdas hódmezővásárhelyi parasztgazda (átlagos terméshozam és piaci árak 
mellett) teljes bevételének a harmadát fizette adóba, annyit amemiyi a családi létminimum közel 
kétharmadát képezte.12 

A középparaszti gazdasági szinten tartása, netán bővített újratermelése egyaránt csak 
extenzíve, további föld termelésbe történő bekapcsolása révén valósulhatott meg. Ennek szinte 
egyetlen járható útja ekkor, a bérleti gazdálkodás. „Régebben csak a módosabb, s családtalan 
emberek mentek haza aránylag még fiatalon a városba, különösen a jó földekről, mert annak 
nagyobb volt a haszonbére. Azonban a két világháború között volt olyan időszak, amikor olyan 
magas volt a haszonbér, hogy a föld tulajdonosának nem volt érdemes munkálni a földet, kifize-
tődőbb volt haszonbérbe adni."13 A bérletek iránti nagy kereslet, ezt tükrözte a magas bérleti díj, 
elsősorban a középparaszt gazdák részéről nyilvánult meg, közülük is azok a csekélyebb földű 
gazdák törekedtek bérelni, akik képesek voltak a haszonbér felét előre kifizetni. 1930-ban az 
összes bérelt föld fele volt 20-50 holdas birtokosok kezén, ugyanakkor a vegyes típusú (tulajdon 
és bérlet) gazdaságok területének a kétharmada esett a 20-100 holdas birtokkategóriákra. Sőt, 
1930-ban a 20-50 holdas gazdaságoknak már a fele vegyes jellegű volt, vagy éppenséggel csak 

11. GYÁNIG., 1993. 250. p. 
12. NAGYL., 1973. 691. p. 
13. NAGYGY., 1975. 209. p. 
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bérletből állt, ugyanakkor a gazdagparaszti gazdaságokban a tisztán tulajdonra alapozott gaz-
dálkodás továbbra is őrizte stratégiai prioritását. 

A középparaszti üzem ekkor is családi munkaerőre alapozott háztartási egység, ahol az 
idegen bérmunka alkalmazása marginális és kiegészítő jellegű. Miként az a következő 25 holdas 
helyi gazda fennmaradt gazdasági feljegyzéseiből kiviláglik (1928-1939), a családi munkaerő-
alap legföljebb egy béres (vagy bérestanyás) és egy kanász állandó foglalkoztatásával bővült ki. 
Ugyanekkor elvétve fogadott a gazda napszámost (hónapost, részest). 

Más források is igazolják, hogy az átlagos vásárhelyi középparaszti gazdaság nem ké-
pes napszámosok rendszeres alkalmazására. „Lehetőleg mindent a gazda végez a cselédjével, 
már akinek van cselédje. A napszámost, így kalkulálja, nem tudná megfizetni, bármily alacsony 
is az."14 

A tipikus középparaszt gazda legföljebb idős korában hagyhatott fel a mezei munkával, 
ám kora gyerekkorától kezdve közvetlenül kivette a részét a nehéz fizikai munkából. Életformája 
a tanyához kötötte, fogyasztási szokásai és nivója alapjában parasztiak voltak, a városi polgári-
kispolgári mentalitás és életforma alig hatott rá. Politikai szervezetlenség és közönyösség jelle-
mezte, a választások során többnyire a hagyományos függetlenségi politikai attitűd vezette dön-
téseiben: a 48-as Függetlenségi és Kossuth Párt, majd a Független Kisgazdapárt támogatójaként 
lépett föl, de nagy számban akadt közöttük a hatalmon lévő kormánypártok mellett elkötelezett 
választó is.15 

A társadalmi közép második legszámottevőbb blokkját az iparosok, majd a kereskedők 
képezték. 1920-ban 2.084, egy évtized múlva 1.747, végül 1941-ben 1.645 önálló iparos keresőt 
regisztrált a népszámlálás. Közülük azonban legföljebb csak minden ötödik vagy hatodik sze-
mély és családja tekinthető stabilan középrétegbelinek, hiszen az iparosok kétharmadának a 
műhelyében nem dolgozott egy segéd sem. Ők kvázi-proletárok, akik szociális helyzetét jól ér-
zékelteti a kortárs szociográfus. „Egy tanyai kovácsmester, aki 10 kilométeres körzetben az 
egyetlen kovácsmester, két hónap óta semmi munkát nem kapott."16 

Az iparosokat számbelileg öt szakma dominálta; a kovácsok, a szabók, a borbélyok, a 
cipészek és csizmadiák, valamint a kőművesek és ácsok együtt tették ki az iparosok közel felét 
(1920-ban), vagy legalább a kétötödét (1930-ban). Jövedelmi téren a lakatos, az asztalos és a 
kőműves iparok biztosították a legszabadabb érvényesülést: ezekben a szakmákban egy önállóra 
2,5-4 segéd jutott, szemben az iparosok egészére eső 1-3-as segédi átlaggal. 

Az elitszakmákban az önállóvá válás is nehezebb volt, mint egyebütt, aminek átlagos 
életkora az asztalosoknál 27-28 év, a lakatosoknál 28-29 év, a kőműveseknél 31-32 év, az 
ácsoknál egyenes 35 év körül volt. Ezzel szemben a többi iparosmester legkésőbb 25-27. életéve 
között önálló műhely birtokosává lehetett.17 Ez a réteg mintegy harmadát átfogó minta azt is 
egyértelművé teszi, hogy az iparosok a város mobil hányadát alkották abban az értelemben is, 
hogy a Hódmezővásárhelyen megszokottnál sokkal többen jöttek közülük máshonnan. A mintá-
ba bekerült iparosoknak közel az ötöde bevándorolt, kivált az asztalos, a fodrász és a szabó, va-
gyis a társadalmilag is mobilnak számító iparosszakmák művelői között gyakoribb a migráns 
eredet. 

A társadalmi középrétegek további 10-, legföljebb 20 %-a adódott a kereskedők köré-
ből: 1920-ban a keresők száma e kategóriában 694, egy évtized múlva 637 fő. A csoport szám-

14. NAGYL., 1975. 141. p. 
15. KARSAI E., 1975. 353. p.; FÉJA G„ é. n. 232. p. 
16. NAGY L., 1975. 141. p.; NAGY GY . 1975. 380. p. 
17. LADÁNYIM., 1930. 106-177. p. 
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beli magját a kiskereskedők képezték, s közel minden harmadik kereskedő tartozott a piaci áru-
sok, a kofák korántsem közepet reprezentáló foglalkozási alcsoportjaihoz. A kereskedők szakmai 
megoszlása szempontjából kitűnik az állatkereskedők, továbbá a fűszeresek (szatócsok) számsze-
rű jelentősége; mellettük a vendéglősöknek (kocsmárosoknak) van komoly gazdasági súlya. Az 
utóbbiak 60 %-át képviselő 1930-as minta szerint ezek az önálló egzisztenciák vagy iparosok, 
vagy kereskedők voltak korábban. A volt kereskedők gyakorta nem fölcserélték, hanem inkább 
csík kiegészítették eredeti tevékenységüket vendéglő-kocsma üzemeltetésével. 

A helyi kereskedők stabilan középrétegbeli része nagyszámú zsidót foglalt magába, 
akik az összes kereskedő egyötödét alkották. Egy 1939-es összeírás 154 „zsidónak" minősített 
kereskedőt sorolt fel, belőlük 13 a nagykereskedő. A többséget képező kiskereskedők ötöde (30 
fő) volt szatócs, hasonló a száma a fele részben baromfi és tojás forgalmazására szakosodott, a 
fele részben a bőr-toll-gyapjú értékesítését vagy a gabona és liszt eladását fő profilként meghatá-
rozó kereskedőké. Végeredményben a zsidó kiskereskedők főleg a készárúkereskedelemben, 
azon belül az élelmiszer forgalmazásában rendelkeztek fontos érdekeltséggel, a nagykereskede-
lem körén belül pedig a zsidók, hagyományosan, az agártermékek forgalmazását helyezték elő-
térbe. 

Utoljára szólunk a helyi középrétegek talán legegyértelműbben megfogható tömbjéről, 
a tisztviselői és értelmiségi csoportokról. 1920-ban az ezekben a foglalkozási kategóriákban 
számbavett keresők száma 1.049, tíz évvel később 1.222, végül 1941-ben 1.214 fő. Vagyis a 
középként meghatározott vásárhelyi társadalom legalább egyötöde és maximum a negyede volt 
szellemi foglalkozású személy. Az ide tartozók igen kis része önálló, kivált a tisztviselők nagy 
száma miatt az alkalmazotti státus tűnik fő jellemvonásuknak. 

De vajon milyen a képzettségi színvonala a szellemi munkájukból élőknek? 1928-as 
adatok mutatják, hogy egyharmaduk a diplomás, további ötöd részüknek azonban még érettségi-
je sem volt. A diplomások több mint a harmada jogvégzett, ám a műszaki végzettségűek szám-
aránya elenyésző (7 %). 

A szóban forgó szellemi „munkások" több mint a fele, közel háromötöde volt tisztvise-
lő, kétharmadrészt közalkalmazott. Ennek a hivatalnoki körnek már 1920-ban közel a felét (45 
%-át), 1930-ban mintegy a 60 %-át a városi közigazgatás foglalkoztatta. Olyan helyi társadalmi 
csoportról van szó, amely erősen migráns, 1930-ban például 40 %-uk született a városon kívül. 
Talán ennek is szerepe lehetett abban a feszültségben és idegenségben, ami a helyi gazdatársa-
dalom és a városi hivatalnokok kapcsolatát a korban jellemezte.1 S e konfliktusos viszonynak 
nem elsősorban az intézményes műveltségi különbség a fö oka, hiszen a városi tisztviselők csu-
pán töredéke, 1920-ban a tizede, s 1930-ban is csak az ötöde rendelkezett felsőfokú képzettség-
gel, ugyanakkor több mint a harmaduknak legföljebb négy középiskola áll a háta mögött. 

A számban nem túl jelentős magántisztviselői csoport abszolút többségét a kereskede-
lem és a hitelélet foglalkoztatta, soraikban jelentős, de nem kiugró, a zsidók aránya (1930-ban 
egyötöd), ami el is marad az országosan megszokott részesedéstől. 

Az értelmiségi keresők (1920-ban 384, 1930-ban 408 fö) zöme tanár és tanító (56-, 
illetve 46 % a két időpontban). Igazán jól kereső, stabilan középosztályi része viszont az orvo-
sok, ügyvédek kisszámú körére korlátozódik. Közüttük ugyanakkor számottevő a zsidó szárma-
zásúak jelenléte, minden harmadik orvos és ügyvéd innen verbuválódik. Ám, a megfelelő arány 
itt is alacsonyabb az országosan érvényes százaléknál, ami mutatja: az elit értelmiség átlagosnál 
nagyobb része származott elsősorban a helyi birtokos (paraszti) középrétegek soraiból. Egy az 

18. ILLYÉS GY., 1975. 130. p. 
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orvosok kétötödét, az ügyvédek egyharmadát átfogó mintából pedig az derül ki, hogy a kereske-
dő és iparos, gyakorta zsidó családok képezik, szülői szinten, az utánpótlás egyik fö bázisát.19 

A csekély létszámú helyi humán értelmiség, közte a református gimnázium tanáraival, 
művelt orvosokkal és ügyvédekkel, sajátos értelmiségi gettóéletet alakított ki magának a paraszti 
Vásárhely nem kifejezetten urbánus és polgári létfeltételei között. Németh László a „csomor-
kányizmus" metaforájával juttatta kifejezésre ezen értelmiségi attitűd sajátszerűségét. A fojtoga-
tó provincializmus ellenében váltak ők különösen fogékonnyá olyan egyetemes szellemi ideálok 
dédelgetésére, intellektuális különcködésre, amely alig elkerülhető sorsa minden rezervátumba 
zárt értelmiségi létformának.20 

Az alsóosztályok 

A társadalmi piramis széles talapzata a kereső népesség szűken véve is legalább 45 %-
át, tágan tekintve pedig 60-70 %-át képezte. Abszolút számokban ez azt jelenti, hogy minimum 
13-14 ezer kereső számítható a proletár és félproletár rétegekhez. Az idő előrehaladásával főleg 
a félproletár helyzetű egzisztenciák száma gyarapodott. Az alsóosztályok legnépesebb tömbjét, a 
20-as években közel a háromötödét, a 30-as években is mintegy a felét az agrárproletáriátus ad-
ta. Ennek jelentős része félproletár, vagyis olyan kis- és törpebirtokos paraszt, aki bérmunkát is 
végez. 

A kifejezetten bérmunkás agrárrétegek száma 1920-ban 7.750, 1930-ban 6.700, egy 
évtized múlva 7.000 keresőnek felelt meg. Vagyis: az alsóosztályok kezdetben háromötödét, 
utóbb felénél kissé nagyobb hányadát a mezőgazdasági napszámosok és a gazdacselédek alkot-
ták. Nagybirtokok nem lévén a város határában, a cselédi státus kevésbé jellemző Vásárhelyen, 
jóllehet az 1930-as évek végére nőtt valamelyest a cselédek részaránya a mezőgazdasági prole-
tariátuson belül: a 20-as években a gazdasági cselédek aránya 25 % körüli, 1941-ben azonban az 
egyharmadot is túlszárnyalja. Éppúgy, mint a dualizmus évtizedeiben, a többnyire nem házas 
férfiak alkotta gazdacselédi státus afféle bevezető a későbbi „szabad" mezőgazdasági bérmunkás 
léthez. Mindamellett korszakunkban kissé át is alakult a gazdacseléd hagyományos fogalma: a 
nyomasztó napszámos munkaerő túlkínálat folytán, mint láttuk, valamelyest emelkedett a cse-
lédalkalmazottak számbeli súlya, s vele együtt tágult az a kör, ahonnan maguk a cselédek szár-
maztak. Mindenképpen nőtt a családos, s az idősebb korosztályokhoz tartozó cselédek számará-
nya, amit mutat, hogy amíg 1920-ban 100 cseléd keresőre 71, addig 1941-ben 92 eltartott jutott. 

A mezőgazdasági napszámmunka sűrűn megélhetési forrása széles proletár és félprole-
tár rétegeknek. Az utóbbiak körébe tartoznak elsőrendűen a 10 hold alatti kis- és törpebirtokos 
parasztok, másodsorban a válságos helyzetű kisiparosok. Az utóbbiak száma a válság éveiben 
tetőzött, amikor elérte a 800 főt, ami a helyi kisiparosok felét (!) tette ki. Ha csak a szűkebb ag-
rárszférát tekintjük is, mint a mezőgazdaság munkavállalói kínálati bázisát, legalább 10-12 ezer 
fővel kell számolnunk. Jellegzetesen „mezővárosi" proletariátust kell bennük látnunk, ami leg-
alább két dolgot jelent: 1. bérmunkát a mezőgazdaságban végeznek; 2. a bérmunka nem az 
egyedüli, esetenként nem a fő megélhetési forrásuk. Az a tény, hogy a birtokos paraszti társada-
lom közel kétharmada számára valós alternatívát képezett a mellékes jövedelemforrásként tekin-
tett (mezőgazdasági) bérmunka, s hogy a főfoglalkozású mezőgazdasági napszámosok nagyjából 
egytizedének (1930) a kezén is volt legalább egy holdas parcella, mutatja a kétlakiság stratégiai 

19. FEJÉRVÁR Y J„ 1929. 186-293. p. 
20. NÉMETH L„ 1961. 369-391. p. NÉMETH L„ 1965. 
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jelentőségét az alsóosztályok életében. A képet tovább gazdagítja a félproletár kis- és törpebirto-
kos parasztok egyéb jövedelempótló törekvése is, mindenekelőtt a kishaszonbérlet és, bár csök-
kenő mértékben, a részesművelés. Ami az árendálást illeti, 1930-as adatok tanúsága szerint az 
összes bérleti gazdaság több mint a harmada volt 10 holdnál kisebb birtokok gazdáinak a kezén. 
Az alsó birtokos paraszti rétegek egzisztenciális bizonytalanságát volt hivatva ellensúlyozni a 
maguk körén belül érvényesített reciprocitás. „Ha kellett, lovakat kölcsönöztek, fuvarral, mun-
kával, de még anyagiakkal is támogatást nyújtottak (egymásnak)... Nem volt ismeretlen két vagy 
több családnak ez a laza, szerződések nélküli segítségnyújtása... A kisparasztoknak szükségük 
volt erre a terhes adók, a városi különadó, a hitelek, a szeszélyes időjárás, a gazdasági válságok 
és nem utolsósorban a korszerűtlen földművelés miatt."21 De gyakorta ezek sem voltak elegen-
dők a földnélkülivé válás elkerüléséhez, különösen a gazdasági válság éveiben ment tönkre sok 
kis- és törpebirtokos. „Tehát oly kilátástalan helyzetbe juttattak bennünket, olvassuk egy elárve-
rezettek által fogalmazott kérvényben, hogy már vagyonunk ingó töredékeit is kénytelenek va-
gyunk a legpotomabb pénzért eladni, hogy a holnapi betevő falatunk meglegyen."22 Mégis: a 
kis- és törpebirtokos gazdatársadalom a szüntelen morzsolódás dacára sem apadt létszámban, sőt 
a réteg még bővült is az évtizedek során. Ezzel együtt viszont mindinkább esett az ide tartozó 
családok életnívója, csökkent a birtokok eltartó képessége, s a családtagok egyre nagyobb há-
nyada vált ki a családi munkaerőegységből: a 20-as években 100 keresőre 67, ám 1941-ben már 
csupán 40 segítő családtag jutott. S utoljára érdemes arra is utalni, hogy a vázolt szerkezeti vál-
tozások kísérőjeként a réteg hagyományos református arculata maga is módosult: 1920 és 1941 
között a katolikus kis- és törpebirtokos parasztok megduplázták részarányukat és korszakunk 
végére már minden harmadik félproletár kisgazda ehhez a felekezethez tartozott. 

A szociálisan legbizonytalanabb helyzetű, széles rétegeiben úgyszólván pauperizált alsó 
társadalmi csoportnak elsősorban a mezőgazdasági napszámosok tekinthetők. A túltelített mun-
kaerőpiac körülményei között, s mert az effajta bérmunka utáni kereslet, mint utaltunk rá, 
egyébként is igen lanyha volt, e tevékenység a létminimum szintje körüli, sőt az alatti jövedelem 
elérésére adott csak módot. Korabeli számítások szerint a napszámosok évi átlagban 180 pengő 
jövedelmet húztak. A munkanélküliség a válság éveiben öltött ijesztő méreteket, midőn a foglal-
kozási ág felét-kétharmadát sújtotta a nyári csúcsmunkák idején és ötödük-egyharmaduk volt 
állandóan kereset nélkül. így állhatott elő az a szociálpolitikai eszközökkel nem vagy nem kellő-
en orvosolható helyzet, hogy a hatóságok a jelzett években közel 7-8 ezer főt tartottak nyilván, 
mint segélyezendőt, akik zöme mezőgazdasági napszámos volt.23 

Ez a múlt század végén heves radikalizmusáról, kollektív tiltakozó akcióiról ismertté 
vált, s szociálisan továbbra is megoldatlan helyzetben élő nagyszámú agrárszegénység a két há-
ború között kevés jelét adta politikai elégedetlenségének. Szervezetlenségét jól mutatja, hogy a 
korszak elejéről származó adat szerint alig százan tagjai a Szociáldemokrata Pártnak. Mind-
amellett e párt komoly helyi sikerei a választásokon, bizonnyal, a réteg voksainak is köszönhető: 
1926-ban a szocialisták szerezték meg a szavazatok egynegyedét, 1931-ben rájuk esett a szava-
zatok 30 %-a, s 1935-ben már a lakosság választójogosult részének több mint a harmada őket 
támogatta voksaival.24 

Az alsóosztályok agrár összetevői mellett háttérbe szorult mind az ipari, mind a szol-
gáltatásban dolgozó bérmunkásság. Ami az ipari proletariátust illeti, 1920-ban 2.715, 1930-ban 

21. SZENTI T., 1979. 88-89. p. 
22. KISS D., 1960. 134-137. p. 
23. TAMASI M„ 1971. 56. p.; BÁRÁNY F„ 1972. 8. p. 
24. TAMÁSI M, 1971. 35 ,66. p.; BÁRÁNY F., 1972. 33. p. 
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már közel 4 ezer, de 1941-ben (a statisztikai számbavétel eltérő rendszerének köszönhetően) 
csak 3.536 keresőt tartottak a népszámlálások nyilván. Vagyis, amíg a korszak elején az alsóosz-
tályok legföljebb egyhatoda-egyötöde, addig a 30-as évtizedben már a negyede hozzájuk tarto-
zott. Ez az ipari bérmunkás társadalom szinte kizárólag kisműhelyek segédeiből (olykor maguk-
ból a proletár szinten élő kisiparos mesterekből) állt, s csak 194l-re emelkedett a nagyüzemi 
munkások ipari proletáriátuson belüli aránya 25 %-ra. Amiért lényegében egyetlen gyárrá fejlő-
dött üzem, a Kokron-féle textilgyár több mint ezer fős (1941-ben 1.054 a dolgozói létszám)25 

munkásállománya felelős. 
Ezzel összhangban lassan csökkent a kisipari segédek és tanoncok száma, s megemel-

kedett a női munkások részesedése a teljes ipari munkásállományban: 1920-ban a nők 14,3 %-
ban voltak jelen, a korszak vége felé már közel 30 %-os arányuk. Ez egyenesen abból adódott, 
hogy az egyetlen valódi helyi nagyüzem nagyszámú nőt foglalkoztatott. Az ágazati szakmastruk-
túra szempontjából a vas- és fémipar, az építőipar, a ruházati-, valamint az élelmezési ipar 
munkaerőállománya volt meghatározó. Közülük a ruházati ipar növelte legdinamikusabban a 
bérmunkásságot, 1941-ben már minden harmadik ipari proletár ebben a szektorban helyezkedett 
el. 

Az ipari munkásság létviszonyait szintúgy erősen befolyásolta a munkaerő folytonos 
piaci túlkínálata, s az időszaki munkanélküliség. Az utóbbit a könnyűipari ágazatok nagy jelen-
tősége tolta előtérbe: az 1930-as években a Kokron gyárban például egy év leforgása során a 30-
50 %-os létszámingadozás sem volt ritka.26 Az ipari munkanélküliség méreteiről csak a válság 
éveiből van adatunk, e szerint 1.500 ipari proletár és további ezer kisiparos állt munka nélkül.27 

Az ipari proletár és félproletár rétegek férfi társadalma adta az érdekvédelmi és mun-
kásmozgalmi szervezeti élet bázisát. A szakszervezetek sorából az építőmunkásoké a legszámot-
tevőbb, ennek tagsága a 20-as évek elején 200-300 fő között ingadozott. A helyi munkáspárti 
aktivisták között ugyanakkor kitüntetett szerep jutott a radikalizálódó kisiparosoknak. Az ekko-
riban legismertebb mozgalmi vezetők sorában két kőművest, egy-egy asztalost, cipészt és mol-
nárt találunk, mellettük a segédeket vagy gyári munkásokat csupán egy kőmívessegéd, s egy 
építőipari munkás képviselte. 

Az urbanizáltság és a polgáriasultság alacsony foka mellett Hódmezővásárhely szolgál-
tató szektora nem sok család számára biztosított önállóként vagy alkalmazottként megélhetést, 
így az ebben a gazdasági ágban foglalkoztatott bérmunkások száma is csekély, közülük a házi-
cselédek és a nem mezőgazdasági napszámosok emelhetők ki. Ez a proletariátus egytizedét vagy 
azt alig meghaladó hányadát tömörítő alsóosztálybeli foglalkozási helyzet főleg a nők számára 
adott elhelyezkedési lehetőséget. A házicselédek létszáma a korban 1.200 körül mozgott, a nap-
számosoké 600 és 700 között ingadozott. Végül a kereskedelem, hitel és államigazgatás körében 
alkalmazott segédszemélyzet nagyságrendje is a cselédekéhez hasonlítható (1.000 és 1.300 kö-
zött váltakozott létszámuk). 

A nem mezőgazdasági munkaerőpiac keretei között sokáig a szolgáltatás adott a nők-
nek egyedül vagy tömegesen bérmunkára lehetőséget: 1930-ban pl. 40 %-kal több nő helyezke-
dik el házicselédként, mint gyári munkásként, s a korszak legvégén is több a cselédlány mint az 
ipari munkásnő. Vagy: a k. m. n. napszámosok mindenkori többsége, 1920-ban egyenesen a 
háromnegyede, még 1930-ban is a fele része női munkavállalókból rekrutálódik. 

25. PÁH1 F.-SCHNEIDER M„ 1964. 88. p. 
26. Uo. 87. p. 
27. TAMASIM., 1971. 28. p. 

i 28. Hódmezővásáitiely... 1974. 
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Az egyéb, sok esetben altiszti rétegként számon tartott segédszemélyzet nagyobbik há-
nyadát a közigazgatás foglalkoztatta, kisebb részük volt kereskedő segéd vagy hasonló alkalma-
zott. Ez a lentről vonzónak tűnő, társadalmi emelkedést biztosítani képes, s már félig kispolgári, 
ahhoz közelítő státus némi egzisztenciális biztonságot is garantált a bekerülők számára a két-
ségkívül magasabb presztízs mellett. 

Összegzés 

Hódmezővásárhely 1920-as és 1930-as évtizedekbeli társadalomrajza a szűkre szabott 
terjedelmi keretek között is alkalmas annak bizonyítására, hogy ez a gazdasági fejlődésében 
megrekedt alföldi tanyás mezőváros milyen kevéssé polgárosodik a szó bármely értelmében. A 
polgárosodás jelentheti ez esetben a vagyoni akkumuláció nagyobb ütemét, s a mobil tőkeformák 
szerepének a növekedését. A virilis elit szerkezete és személyi összetétele tükrözte az így értett 
polgárosodás elmaradását, sőt a 30-as éveket jellemző visszalépést. A polgárosodás jelentheti 
továbbá a foglalkozási szerkezet „modernizálódását", azaz a magasabb szakszerűséget képviselő 
gazdasági tevékenységek bővülését, valamint az ipari és szolgáltató szektor térnyerését. Ám 
ilyen tendenciának sem bukkantunk nyomára sem a társadalom középrétegei körében, sem az 
alsóosztályok kapcsán. Végül a polgárosodás előrehaladhat magán a paraszti társadalomban, az 
agrárszférán belül is abban az értelemben, ahogy azt a két háború közötti falukutató mozgalom 
egyes képviselői, mindenekelőtt Erdei Ferenc hirdette meg program gyanánt. Ám az effajta pa-
raszti polgárosodásra sem a termelési kultúrában, sem az életvitelben nem mutatkozott látható 
igény és gyakorlati törekvés sem a gazdagparasztság, sem a közép- vagy kisbirtokos parasztság 
soraiban. 

Zsákutcás vagy csak késlekedő Vásárhely gazdaság- és társadalomfejlődése a 20. szá-
zad első négy évtizedében? A kérdésre lehetetlen választ adni, mert a Horthy kor eltűntével a 
nyilvánvaló diszkontinuitás külsőleg kikényszerített feltételei között alakult másként a város 
élete (téeszesítés, iparosítás). Ám ennek története még annyira sem tisztázott, mint az azt köz-
vetlenül megelőző évtizedeké. 

Források 
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VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM : SUPPLEMENTUM: 
SZERKESZTŐ: Á. VARGA LÁSZLÓ, HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

Mohos Mária 

TAPOLCA FUNKCIONÁLIS FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI - FÖLD-
RAJZI VIZSGÁLATA 

1. A település kialalkulásának és fejlődésének földrajzi alapjai 

Tapolca a Dunántúl északi részén, a Keszthelyi-hegység, a Balaton-felvidék, a Déli-
Bakony és a Balaton által határolt Tapolcai-medencében fekszik. A medence területét északon 
egy miocén mészkőhátság, délen fiatal, pliocén-holocén képződmények alkotják. A Balaton ma-
gasabb vízállása és szabályozatlansága idején egészen a mészkőhátság pereméig borította a 
Tapolcai-medence területét, belőle a bazalttakarós tanúhegyek szigetként-félszigetként álltak ki. 
(1. sz. ábra)1 Ez az állapot a 19. század második feléig jellemző volt, amikor a szabályozási 
munkák révén és a Sió-zsilip működtetése következtében a Balaton vízszintje csökkent.2 Közle-
kedési lehetőséget csak a mészkőhátság és a medence peremterületei szolgáltattak, a mai Keszt-
hely, Sümeg és Veszprém irányából az utak Tapolca területén át vezettek. 

A település helyének kiválasztásában fontos szerepe volt a területén felszínre bukkanó 
karsztforrásnak (a Nagy-tó), és a mellette fekvő dombnak (Avardomb vagy Templom-domb), 
hiszen így az ivóvíz és a védhetőség biztosítódott. A Templom-dombon végzett ásatások lelet-
anyaga alapján a neolitikumtól éltek itt emberek. A további ásatások felfedték, hogy a település 
helyén már a rézkorban utak csomópontja alakult ki. Tapolca útcsomópont-jellege a római ura-
lom idején vált a település fejlődésében döntő tényezővé. Ekkor a mai Fő-utca vonalán haladt az 
Aquincumot Itáliával összekötő legrövidebb út, melynek a mai Sümeg és a Szent György-hegy 
felé voltak kiágazásai.3 

Pannónia provincia fennállása idején, Probus császár uralkodása alatt kezdődhetett meg 
a szőlőtelepítés a Tapolcai-medencében, melyhez a bazalttakarós tanúhegyek kedvező 
kitettségű, vulkáni málladéktalajú lejtői szolgáltatták a kedvező természeti feltételeket. 

A későbbi évszázadokban az eddig említett földrajzi alapokra támaszkodva a történelmi 
folyamatok, a társadalom fejlődése befolyásolták Tapolca életét, funkcióinak változását. 

1. BENDEFY L.-V. NAGY I., 1969. 63. p. 
2. LIGETI L„ 1974. 52. p. 
3. TÖRÖCSKZ., 1988. 9-12. p. 
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2. Tapolca funkcionális fejlődése a tőrök megszállásáig. 

A Dunántúl - és így Tapolca környéke is - 900 táján került a magyarok birtokába. 
Szálláshelyeik voltak itt Árpádnak, Kurszánnak, Téténynek és Kál horkának. Valószínű, hogy 
őseink szláv népességet találtak itt, hiszen a település neve szláv eredetű. Arra utal e név, hogy a 
Nagytóban felszínre bukkanó kasztforrás vize télen is 16 C° körüli hőmérsékletű, tehát „meleg" 
- toplüj.5 

Tapolca első ismert okleveles említése egy 1182-1184 között keletkezett oklevélben 
fordul elő, melyben III. Béla Csump nevű udvari papjának egy birtokot adományozott Tapolca 
és Gyulakeszi között.6 A Koppány-lázadást támogató Vérbulcsú nemzetség elkobzott birtokai 
királyi tulajdonná váltak, s III. Béla uralkodása alatt kezdődött meg eladományozásuk. Tapolca 
egy ideig még királyi birtok, ahol szolgáló népek élnek (kézművesek, udvarnokok, szőlőműve-
sek). A 12-13. század fordulóján heti egy nappal a piachelyek sorába tarozik. 

A település a 13. század elején vált magánbirtokká, amikor - valószínűleg 1217 előtt -
II. András Turul comesnek adományozta, aki Tapolcát teszi magánbirtoka központjává, s a 
Templom-dombon kúriát és templomot épített. Turul ispán utódai, a Tapolcai-család tagjai bir-
tokolták a települést a 13. század végéig. A terület a 14. században az uralkodóra szállt vissza, 
melynek első felében királyi hospesek lakják. 

Tapolca esetében komoly változás következik be Nagy Lajos király uralkodása alatt. 
1347-ben a települést a leveldi (városlődi) karthauzi szerzeteseknek adományozta, majd az it-
teni hospeseknek 1361-ben kiváltságokat biztosított. A település mezővároskénti (oppidum) első 
említése szintén Nagy Lajos uralkodása alatti, 1378-ból származik. 

Tapolca mezővárossá válása az előző évtizedekben bekövetkezett funkcionális fejlődés 
eredménye. A történeti Zala megye - amelyhez a település 1950-ig tartozott - a mainál jóval 
nagyobb területű volt, s a korabeli közlekedési viszonyok szükségessé tették a Zala folyótól ke-
letre eső területeken az igazgatási-egyházi-vámszedési központ kialakítását. Tapolca földrajzi 
fekvése, megközelíthetősége lehetővé tette, hogy Zala vármegyén belül ezt a szerepkört betöltse, 
így vált a veszprémi egyházmegye zalai főesperességének egyik esperesi székhelyévé (vicaria-
tus), az egyházi tizedszedést szolgáló egyházmegyei szervezet egyik központjává (cultellus). 
Közigazgatási szerepkörének alakulásában meghatározó volt, hogy 1331-től tartottak itt várme-
gyei közgyűléseket (generális congregatio). amelyeken gyakran a nádor bíráskodott. Ennek 
eredményeként vált törvényszéki hellyé a Zalától keletre fekvő területeken (sédes judicaria). 

Az egyházi-igazgatási-törvénykezési központ jelleg a kereskedelmi funkció erősödését 
eredményezte, melyben a vásártartási jog megszerzése is domináns hatású volt. Tapolca keres-
kedelmi központtá válásában kedvező közlekedésfoldrajzi fekvése meghatározó szerepet játszott. 

A 14. század közepén alakult ki a település oktatási funkciója. Valószínűleg plébánia-
iskola működött Tapolcán, melyben a kántor az írás-olvasást és a számtani alapismereteket 
oktatta. A tehetséges tanulók egyházi vagy világi segítséggel a bécsi és a paduai egyetemen ta-
nultak tovább. 

A karthauzi szerzetesek Nagy Lajos és Zsigmond uralkodása alatt a Templom-dombon 
jelentős építkezéseket folytattak. A 13. századi, román stílusú templomot gótikus szentéllyel és 
sekrestyével bővítették, majd a 15. század elején erődtemplommá alakították Ezt az erődítményt 
használták arra, hogy a korabeli fegyveres hatalmi harcokban (Ulászló-párt kontra Erzsébet-

4. MAGYARORSZÁG.. 1984. 601-606. p. 
5. KISS L., 19S0. 629. p. 
6. HOLUB J„ 1929. III. k 1079. p. 
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párt) bázisuk legyen. Az erődtemplomon (fortalicium) kívül megerősített udvarházuk (castel-
lum) is volt Tapolcán, amelyben gazdatisztjük lakott.7 

A karthauziak korabeli ellenfele a Zala megye főispáni tisztjét betöltő, Keszthelyt bir-
tokló Gersei Pethő család volt, akik Ulászló pártján állva panaszt tettek a szerzetesek támadásai, 
zaklatásai ellen. Ulászló parancsára a Gersei Pethők Bánfi Pál familiárisaival és a király kato-
náival Tapolca ellen vonultak, a szerzetesek zsoldosait elűzték, az erősséget lerombolták. Vá-
laszként a karthauzi prior vádat emelt a Pethők ellen, és követelte az okozott kár megtérítését. A 
peres felek 1448-ban kiegyeztek egymással, s ezután került sor az udvarház újjáépítésére és 
megerősítésére. (A castellum maradványai a Templom-dombon, a Romkertben láthatók.) 

A település virágzásának a török magyarországi hadjáratai vetettek véget. Veszprém 
(1552), majd Vázsony várának eleste (1553) után nem tudta tartani magát a palánkvárral védett 
erősség sem, s valószínűleg 1554-ben, Csobánc ostroma körül pusztult el. A karthauziak a török 
támadások elől elmenekültek az országból, s birtokaikat a veszprémi püspöknek adták bérbe évi 
90 forintért.8 Mivel később nem érvényesítették tulajdonosai jogaikat, Tapolca a veszprémi püs-
pökség birtokába került, s kétfelé adózó településsé vált. 

3. A mezőváros élete az újratelepítés után 

Tapolca 1656-tól püspöki mezővárosként élte életét. Ebben az évben a veszprémi püs-
pök szabad hajdúkat telepített Tapolcára, s megkezdődött a száz éve lerombolt erősség újjáépíté-
sét. Ekkor készült el a farkasverem, s alakult ki a mezőváros hármas tagozódása: 1. kastély, 2. 
palánkkal körülvett külső vár, 3. a püspöki jobbágyok által lakott külsőváros. 

A lakosság két részre tagolódott: az erősség védelmét biztosító hajdúkra és a polgári 
népességre. Mindkét csoportnak saját bírája volt. (Seregh bíró és Polgár bíró). A hajdúk katonai 
parancsnoka, a vajda a sümegi vár mindenkori kapitányának volt alárendelve. 

A hajdúk nem csak a Tapolca elleni török támadásokat verték vissza, hanem zsák-
mányszerző portyákat indítottak az egész Dunántúlon, sőt a Duna-Tisza köze területére is. Ezek-
re a portyákra a létfenntartásuk biztosítása miatt került sor, hiszen zsoldot, fizetést nem kaptak, 
csak bizonyos kiváltságaik voltak.9 

A tapolcai erősség elpusztulásának pontos dátuma nem ismeretes. Valószínű, hogy a 
Rákóczi-szabadságharc után Csobánc várához hasonló sorsara jutott, a kastély falainak köveit a 
polgári lakosság saját építkezéseihez hordta el. 

Tapolca fiinkcionális fejlődése a 18. században a korábbi évszázadoktól eltérő volt. Zala 
megyében - miután 1715-ben megszűnt a Somoggyal való egyesítése - felerősödtek a közpon-
tosító törekvések. A megyeháza 1732-ben történt megnyitása után már csak a megyeszékhelyen, 
Zalaegerszegen tartottak megyegyűléseket.10 A törvényszékek színhelye is Egerszeg lett, Ta-
polca elvesztette sedria-székelyként betöltött szerepkörét,n Zala megye járásbeosztása is meg-
változott. Az 1513-ból ismert három járás (kapornaki, tapolcai, szántói) helyett 1536-ban már 

7. TÖRŐCSIKZ, 1988. 23-25. p. 
8. Uo. 29. p. 
9. Uo. 29-31. p. 

10. TURBULY É„ 1985. 35-37. p. 
11. TURBULY É„ 1986.105. p. 
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négy járás volt, mert a kapornakit kettéosztották egy kisebb és egy nagyobb egységre. A 18. szá-
zad közepére alakult ki a lövői járás, amely az alsólendvai uradalmakat is magába foglalta.12 

A tapolcai járást az átszervezések nem érintették. Nem voltak azonban járásszékhe-
lyek, a főszolgabírók a helyszínen, vagy saját kúriájukban intézték az ügyeket, így az 1700-as 
évek első felében a járás más települései voltak „ideiglenesen" igazgatási központok.13 

Tapolca 18. századi fejlődésére a lassú gyarapodás jellemző. Ebben az időszakban a 
lölrajzi viszonyok nem változtak, a medence nagy része művelhetetlen volt. (2. számú ábra) A 
század eleji (171 l-es) összeírás szerint ekkor 22 mesterember, 50 gazda, 8 méhész, 2 kereskedő 
lakja a települést, s pestisben meghalt 30 fő.14 A II. József által elrendelt népszámlás szerint 
Tapolcán 422 lakóházban 588 család élt. A település népessége 2387 fö volt, ebből 62 nemes, 2 
pap, 1 tisztviselő, 39 polgár, 52 paraszt, 69 polgár és paraszt örököse és 405 zsellér.15.4 népes-
ségszám növekedése annak ellenére számottevő, hogy a járványos betegségek még a 19. század 
elején is sok áldozatot szedtek, s több alkalommal az épületek jelentős részét tűzvész pusztította. 

A lassú fejlődés Tapolca oktatási, egészségügyi és kereskedelmi szerepkörére is jellem-
ző. Az egyházi felügyeletű iskolába - melybe raposkai, hegymagasi és kisapáti származású tanu-
lók is járnak - 1745-ben egy ludimagister és egy praeceptor tanít.16 Egy későbbi canonica 
visitatio szerint 1777-ben a tapolcai iskolának 60 tanulója van, az iskolamester németül és lati-
nul tud az anyanyelvén kívül. (Ebben az iskolában tanult írni - olvasni Batsányi János, a város 
szülötte [1763-1845]). Az iskola épületében volt az „iskolásgyermekek szobáján" kívül a tanító 
lakása is, amely egy szobából, konyhából, kamrából, istállóból és kocsiszínből állt. Ezt az épüle-
tet 1793-ban felújították és kibővítették, majd 1813-ban kezdődtek meg azok az átalakitási mun-
kálatok, melyek eredményeként a ma is álló „Kántorház" elkészült (Várostörténeti Múzeum). 
Az átépítés következtében a korabeli viszonyokhoz képest korszerű, az oktatást jól szolgáló isko-
la készült. „Az iskolaépület az Anyaszentegyházban befejezetlen állapotban az egyházlátogatást 
végző Kiváló és Tisztelendő Püspök Úr által 1813-ban alapjaiban megújítva szilárd anyagból, 
bolthajtással épült. Két szobája szolgál az iskolamester lakásául, különálló konyhával, ugyan-
csak szoba a cseléd számára és kamra. Az iskolásgyermekek tanítására pedig elkülönítve két 
tágas szoba 300 iskolás befogadására alkalmasan. Azonkívül a két tanterem között el van vá-
lasztva egy szoba, két megfelelő oktató alkalmazására. Van 4 öles pince is. Mindezek, ha az 
egyik tanterem bolthajtásától eltekintesz, tágasak és nagyszerűek. Ennek a háznak a városon 
belül nincs kertje. Mivel az iskolaépület befejezéséhez szükséges anyagok az Uraság részéről 
elfogytak, amennyiben nem tartozik máshonnan pénzért szerezni, a híveket kell sürgetni az 
épület minél előbbi befejezésére, amelynek fenntartása is ezentúl mindig az ő kötelességük 
lesz."17 

Ebben az épületben 1816-ban Timár József „philosophus absolutus" és „praeceptora" 
130 gyereket tanított. (Az iskolaköteles gyermekek száma 506 volt, az iskolába járók aránya 
megfelelt az országos átlagnak.) 

Az egészségügyi funkció kialakulásában kezdetben a Mária Terézia uralkodása alatt 
megindult országos egészségügyi fejlesztésnek volt meghatározó szerepe. A Helytartótanács 
1752-ben előírta, hogy minden megye köteles orvosról és gyógyszertárról gondoskodni. A járvá-

12. Uo. 96. p. 
13. Uo. 108. p. 
14. CZUCZORS., 1980. 15.p. 
15. Népszámlálás 1784-1787. 264-265. p. 
16. TÖRÖCSKZ.. 1988. 37. p. 
17. Uo. 40. p. 
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nyos megbetegedések megfékezésére tett kísérletek azonban csak a kötelező védőoltások beveze-
tése után lehettek sikeresek. Az egészségügyi hálózat kiépítése a közigazgatási beosztáshoz il-
leszkedve, járásonként valósult meg. 

Tapolcán első alkalommal 1797-ben említenek orvost, akinek nemcsak a mezőváros, 
hanem a járás lakóit is kezelnie kellett.18 Zala megyében 1802-ben kezdődött el a himlő elleni 
védekezés védőoltások formájában, de a tapolcai járásban csak 1826-tól vált kötelezővé. A tele-
pülés az egészségügy területén is hasonló szerepet tölthetett be a Zalától keletre fekvő területe-
ken, mint a korábbi évszázadokban a közigazgatásban. A 19. század harmincas éveiben itt mű-
ködött Zala megye másodfőorvosa, akinek fia - Felletár Emil - később vegyészként és gyógysze-
részként országos hírnévre tett szert. 

A kereskedelemben betöltött szerepét tekintve Tapolca a 18. században helyi, kistérségi 
centrum lehetett, ahol a helyben lakó mesteremberektől a környező falvak - főként a Tapolcai-
medence - lakossága szerezte be az otthon elő nem állítható ipari termékeket. Az összeírásokban 
1711-ben és 1787-ben is két kereskedő szerepelt, de mellettük az iparosok is - vásárokon, pia-
cokon - értékesítették saját termékeiket. 

A kereskedelemben már a 18. században jelentős Zala vármegyében - és Tapolcán is -
a zsidók szerepe. Az 1727-ben elvégzett zsidó összeírás szerint a megyében 7 településen éltek 
zsidó családok, akik közül 20 családfő volt, s valamennyien kereskedelemmel foglalkoztak. Egy 
részük házaló-vásározó kereskedő, tízen boltot béreltek, ahol különböző portékákat árultak. 

Tapolcán 1703-ban jelentek meg az első zsidó kereskedők.19 A fenti összeírás időpont-
jában két zsidó kereskedő élt ott: Marx Mózes és Marx József.20 Mindketten házasok voltak, 
közösen béreltek egy boltos házat, de volt három lovuk és egy szekerük, tehát vásározó-házaló 
kereskedelemmel is foglalkoztak.21 

A Zala megyében élő zsidó kereskedők ekkor valamennyien rohonci származásúak 
voltak, csak néhány éve éltek a megye kisebb központjaiban, s valamennyiük családja még 
Rohoncon tartózkodott. Batthyány Ádám 1687-ben 36 zsidó családot telepített le Rohoncon, 
akik ott Magyarország egyik legnagyobb hitközségét hozták létre. Az idők folyamán Rohoncról 
szétrajzva más dunántúli megyékben is megjelentek a kereskedők.22 A zsidó csoportok földrajzi 
elhelyezkedésére jellemző, hogy főként a nagyobb forgalmú szárazföldi és vízi szállítási útvona-
lak mentén, valamint a fejlett piacközpontokban települtek le.23 

Az 1735 ben elrendelt országos zsidóösszeírás szerint ekkor Tapolcán szintén két zsidó 
kereskedő élt, de nem ugyanazok, mint nyolc évvel korábban. Markó József és Benedek Ábra-
hám már nem árendált, hanem saját, kőből épített boltjában kereskedett. Tizenegy évvel később 
Zalában már 27 településen 336 zsidó személy volt, közülük 7 család élt Tapolcán.24 A mezővá-
rosba a 18. század hetvenes éveiben költöztek be azok a zsidó családok, kiknek leszármazottai a 
következő másfél évszázadban a borkereskedelmi hálózat megteremtésében meghatározó szere-
petjátszottak.25 

18. CZUCZORS., 1980. 17. p. 
19. Zsidó Lexikon. 1929. 882. p. 
20. NÉMETH L„ 1994. 21. p. 
21. Zala Megyei Levéltár IV. 1/b. 1727. november 14. 
22. NÉMETH I..., 1994. 20-22. p. 
23. BÁCSKAI V.-NAGY L, 1984. 230-231. p. 
24. NÉMETH L„ 1994. 26-27. p. 
25. MOHOS M., 1995. 2. p. 
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A tapolcai zsidó közösség a 19. század elején stabilizálódott. 1813-ban alakították meg 
saját hitközségüket, s még ebben az évben Lessner Juda saját telkén zsinagógát építtetett. A kö-
zösség létszáma lassan gyarapodott, 1828-ban 43 fő volt.26 

Az 1828-as országos összeírás adatai alapján Tapolca a „Központi funkciót betöltő fa-
lusi települések. Vásártartó helyek egyéb központi funkcióval" jellemzett csoportba tartozott,27 

mint Keszthely vonzáskörzetének egyik alközpontja. Ha a Tapolcán dolgozó kézművesek számát 
(88 mester, 11 legénnyel) a keszthelyiekkel összevetjük (93 kézműves, 7 legénnyel), akkor csu-
pán 1 főnyi eltérést tapasztalunk. A tapolcai kézművesek 21 szakmában tevékenykedtek, és 68 
%-uk egész évben iparűzéssel kereste kenyerét. Keszthelyen 33 szakma képviselői éltek, s 60 % 
-uk csak az év egyik részében élt kézművestevékenységből.28 A fenti adatok alapján Tapolca 
kézművesközpont - jellege nyilvánvalóbb, mint Keszthelyé, s ezt az 1830 körüli Zala megye vízi 
leírása és az 1831-ben elkészült „Útikönyv" is alátámasztja.29 Az említett dokumentumok a 
Helytartótanácsnak egy 1823-ban kelt rendeltére készültek el. A rendeletben a megyék számára 
adatgyűjtést, statisztikai jellegű leírást írtak elő, elsősorban a vizekre és a főbb utakra vonatko-
zóan. Az összesítésekben vizsgálták az útépítési módokat, a rajtuk zajló kereskedelmet és az 
utak mentén fekvő helységeket is. Zala megye 1832-ben küldte meg az elkészült vízi leírást és az 
útikönyvet a Helytartótanácsnak, s elkészíttette az adatok alapján a megye térképét is.30 Az Úti-
könyvből származik az alábbi idézet: 

„Tapoltza. Erdőbül, Szántó foldbül, Rétbül és Szőllő hegybül álló tágos határu Mező 
Város, Földes Ura a Weszprémi Püspöksége - Vagyon benne egy nagy Parchiális Templom - a 
Ns Vármegye részérül a katonaság számára Quartély Házok, Magazinum, egy Patika és négy 
kereskedő Bolttok - egy bé szálló vendégfogadója - Itt jönnek öszve a Nagy Vásonyi, Keszthe-
lyi, Sümeghi, Balaton melléki, Badatsonyi és Szt György - hegyi bor és más kereskedési 
tekéntetben esméretes Utak, mellyeken, kivált a Borkereskedés nagy Divatban vagyon - Azon 
Minerális meleg víznek gazdag forrása hihető a Tapolcza nevezetett is vette, bent a Városban 
vagyon - melly olly gazdag, hogy alig 20. öllnyire már négy kerekű Malmot hajt Van rajta Für-
dő ház hajdon pedig a Törökök alatt igen híres Fürdő hely volt-

Heti Vásárja nints - Országos Vásárja pedig kettő tudniillik - Miklós és Nagy Asszony 
napokon - mind a kettő zsibvásár." 

A térkép (3. ábra, Farkas Zoltán rajza) és az útikönyvek alapján a 19. század első felé-
ben Tapolcán az alábbi fontos utak találkoztak. 

3. „Nagy Vázsonytól Kanisáig menő Kereskedő és Katona já ró Ut 

Jelessen Nm Weszprém szélétől Tapolczáig 

I. Ezen Ország Ut, mely 1814-ik Esztendőig, jelessen Tapoltzáig Posta járás volt, máig is mind 
kereskedelmi mind pedig katona átol utazási tekéntetben egy a leg nevezetessebbek közül való, 
Buda Pest, és Olasz Ország közt a leg rövidebb, és evvel akár hadi akár pedig békességi öszve 
köttetésben légyen, azt mindenkor számos katonaság járja. -

26. GAZDA A., 1991. 
27. BÁCSKAI V., 1993. 248. p. 
28. Uo. 229. p. 
29. BENCZEG., 1986. 5. p. 
30. Uo. 4. p. 
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Littorale és Trieszt, többnyire ezen Uton küldi eladandóit Pestre, valamint az is, kivált képpen 
Dohánya bővségét, ezen az Uton közli az örökös Tartományokkal - Zágráb és Buda közt való 
kormányszéki közösülés ezen Ut által tartatik fen."31 

5. „ Balaton melléki vagy Balaton Füredi Savanyú Vízi Ország Út Felső Eőrs-tül B 
Füredig és Zánkáig Zánkát-tul Tapolcza-ig 

I. Ezen Ország és Borkereskedő Utat, közönségessen Balaton melléki vagy B Füredi Savanyu 
Vízi Ország Útnak nevezik, melybül ki ágazó vagy avval öszve jövő mellék és kereskedési öszve 
köttetésekrül említést érdemlő Utak ezek, ugy mint: 
a. Azon Ut mely Ns Weszprém Vármegyébül, Almádi Pusztánál béjön, és Alsó Eörön keresztül 
2687 ölek után Lovasnál a Savamai Vízi ulba szakad, Székes Fehér Vár felé menő kereskedésről 
nevezetesen. 
B. Azon Ut mely Ns Somogy Vármegye felül, a Tihonyi Balatoni Átoljárátul vagy Révtül, Ti-
hany Mező Városon és Határán keresztül, Aszófőig megy, hol azt, azt 4546 ölek után bé fogad-
ván, Veszprém és Tapolcza felé el ágozik. 
c. Azon Ut, mely ugyan Ns Somogy Vármegye felül, a Fülöpi Balatoni átoljárástül vagy Révtül, 
Kővágó Eőrsön és Kék-Kuton keresztül, a Bálsi Szőllő Hegyig számlálván 4715. öszve jön a Fő 
Úttal. 
d. Azon Ut, mely Zánka és Köveskáll Között a Hegyestetői Szőllő hegynél kibé megy n 
Weszprém Vármegyébe és Nagy Vásonyi út név alatt esméretes. 
e. Azon Ut, mely a Bátsi kő hídnál Káptalan Tóthi, Gulátsi, Tördemitzi és Sziligethi Helységek 
nem külömben az igen nevezetes Badatsonyi, Szt Györgyi és Szigligethi Szőllő Hegyek felé 
mégyen."32 

6. „Jánosházi és Sárvári Bor-Kereskedő Út N Vas Vármegye szélétül Sümcgh-Mező-
Városig 

I. Ezen Ország Ut nevezetét aszerént változtattya ugyan, a mint az vagy amaz Vidéken, Falun 
vagy Városon keresztül megyen - még is leg közönségesebb Nevei ezek - Megyeriül kezdve 
Sümegig - Jánosházi vagy Sárvári ut név alatt esmeretes, Sümegtül Tapolczáig máig is 
Sümeghi v Tapolczai Posta Ut, minthogy 1814-i Esztendeig a két Város közt Posta járás volt. 
Tapoltzátul pedig Badacsonyig, Badacsonyi Ut. Ezen Ut leg több és leg nemessebb Borainkat 
viszi ki azért méltán Bor Kereskedő Útnak nevezhetik. Tapoltza a bor kereskedésre nézve leg 
inkább említést érdemel, minthogy minden Balaton melléki nevezetes szőllő Hegyekrül jövő 
utak itt - jönnek öszve és itt ágoznak el."33 

A fenti leírásokból kitűnik, hogy a 19. század első felében Tapolca életében az útcso-
mópont-jellegnek meghatározó szerepe volt. A közigazgatási beosztás következtében - mint Zala 
megye része - a Dél-Dunántúlhoz sorolható, földrajzi elhelyezkedése alapján azonban egyértel-
műen az Észak-Dunántúlhoz tartozik. Az itt találkozó fontosabb utak közül csak cg}' kapcsolja 
Keszthelyen át a Dél-Dunántúlhoz - Nagykanizsához. A többi felsorolt út a Balaton-

31. Uo. 59. p. 
32. Uo. 72. p. 
33. Uo. 78. p. 
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felvidékhez,a Déli-Bakonyhoz és a Kisalföldhöz. Erre az időszakra a mezőgazdaságban már 
dominánssá vált a Tapolcai-medence és a Balaton-felvidék szőlőtermesztése, valamint a keres-
kedelemben az innen származó bor értékesítése. Ahogy a 6. számú út nevéből is kitűnik, a bor 
szállítása a Kisalföld és Nyugat-Dunántúl irányába történt. A kereskedelmi kapcsolatok ezen 
irányát a bor mint árucikk esetében indokolja az is, hogy a Dél-Dunántúlnak léteztek - és létez-
nek - a saját történelmi borvidékei (mecseki, Villány-siklósi, szekszárdi), amelyek biztosították 
e terület ellátását. 

A borkereskedelemben az országoshoz hasonlóan Tapolcán is meghatározó volt a zsidó 
kereskedők tevékenysége. Az első vállalkozás ezen a területen Leszner Mór és fia borkereskedő 
cége volt 1842-ben, budafoki és bécsi lerakattal. A kiegyezésig további két cég, majd 1867-
1868-ban újabb nyolc vállalkozás kezdte meg tevékenységét.34 A dominancia kialakulása egy 
hosszabb folyamat eredménye volt, amelyben a tapolcai zsidó népességet részben az országhoz 
hasonló,35 részben attól eltérő gazdasági tevékenység jellemezte. 

A 19. század közepére és második felére a tapolcai zsidó közösség számbeli gyarapodá-
sa és gazdasági erejének növekedése volt a jellemző. Ezzel párhuzamosan a közösség tagjai a 
település életében is egyre meghatározóbb szerepet töltöttek be.36 A Zala vármegyében 1848. 
július másodikán elrendelt zsidó összeírás adatai alapján ekkor Tapolcán 101 zsidó vallású élt. 
Közülük 16 családfő foglalkozott kereskedelemmel, 2 tanító, 2 orvos, 1 rabbi, 1 sipkás és 1 üve-
ges volt. A település összlakosságából a zsidó vallásúak aránya ekkor 3,03 %, az országos átlag 
körüli. A központi intézkedések és a helyi feltételek együttes pozitív hatása a következő évtize-
dekben Tapolcán a zsidó népesség átlagon felüli, gyors növekedését eredményezték. A helyi 
zsidó közösség létszáma 1910-ben volt a legnagyobb, amikor a település 6985 főnyi népességé-
ből 923 fő - 13,7 % - a zsidó, arányuk többszöröse a Zala megyei (2,8 %) és az országos (5 %) 
átlagnak.37 

A zsidó borkereskedők a kereskedelem más területéről származó tőkéjüket fektették 
1848, majd zömmel 1867 után ebbe az üzleti tevékenységbe. Alapítói voltak a helyi bankoknak, 
amelyek közül a Tapolcai Takarékpénztár Rt. 1865-en, a Balatonmelléki Takarékpénztár Rt. 
1885-ben, a Mezőgazdasági és Borkereskedelmi Takarékpénztár 1886-ban alakult. Az elsőben a 
Lesner, Marton és Berger, a másodikban a Lessner, Frisch, Shwartz és Steiner családok voltak a 
fő részvényesek. A helyi pénzintézetek részvények vásárlásával hozzájárultak a településbe befu-
tó vasútvonalak építéséhez. Tapolca hármas vasúti csomóponttá válása révén kereskedelmi tevé-
kenységüket az országhatárokon túlra is kiterjesztették.38 Néhányan a kereskedelemből szárma-
zó hasznot ipari vagy kulturális vállalkozásokba fektették, így jelentősen hozzájárultak a 19. 
század második felében Tapolca gazdaságának színesedéséhez. (Rechnitzer Dezső mészgyárat és 
szeszgyárat, Freller Jenő fűrésztelepet, Ascher József téglagyárat, Freller Adolf szódagyárat 
alapított. Lőwy Bernát könyvkereskedéssel foglalkozott, kölcsönkönyvtárat működtetett, s ő volt 
az első tapolcai nyomda megalapítója is.)39 

Az előző évszázadban jellemző lassú gyarapodás helyett a 19. század második felében 
és az I. világháborúig tartó időszakban az oktatás és az egészségügy területén gyors fejlődés, az 
intézményhálózat nagyarányú bővülése következett. Tapolca növekvő népessége, valamint a 

34. MOHOS M„ 1995. l.p. 
35. HANÁKP., 1981. 17-19. p. 
36. MOHOS M„ 1995. 4-5 p. 
37. Népszámlálás 1910.; DON. J.-MAGOS G„ 1985. 437. p. 
38. MOHOS M.. 1995. l.p. 
39. Uo. 5. p. 
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gazdaság fejlődése szükségessé tette az alapfokú oktatás fejlesztésén túl a szakiskolai és polgári 
iskolai hálózat kiépítését. A kiegyezéstől az első világháborúig a következő oktatási intézmé-
nyekben indult meg a tanítás: Felső Népiskola (1872), Ranolder Nőrievelő Intézet (1872), Ke-
reskedő Tanulóiskola (1872), Iparitanuló Iskola (1883), Vincellériskola (1890), Polgári Fiúis-
kola (1895), Polgári Leányiskola (1913). A Ranolder Nőnevelő Intézet, a Felső Népiskola, a 
Polgári Fiúiskola céljaira új épületeket emeltek, a többi oktatási intézmény korábban már meg-
lévő, más céllal létesített, majd átalakított épületben - például a volt Magazinban - működött.40 

A Kereskedő Tanulóiskola, az Iparitanuló Iskola és a Vincellériskola a már meglévő és egyre 
gyarapodó számú kereskedelmi és ipari vállalkozás, valamint a Tapolcai-medencére és a Bala-
ton-felvidékre jellemző szőlőművelés szakember - igényét elégítette ki. A Vincellériskolában 
folyó oktatás lehetőséget adott a filoxéra elleni védekezési módok, az oltványkészítés és új sző-
lőművelési-borkezelési eljárások terjesztésére, s emiatt regionális jelentőségű volt. 

Időközben az egyre növekvő létszámú zsidóság is létrehozta saját iskoláját (1845 kö-
rül), amelyben 1850-ben bevezették a hatosztályos képzést, 1860 körül pedig a magyar nyelvű 
tanítást. Az új zsinagóga (1863) mellett 1878-ban készült el az új iskola, amelyben 5 nagy te-
remben - egyik óvoda, másik kézimunka-tanoda - folyt az oktatás. Az iskola fenntartását rész-
ben a zsidó közösség adományai, részben alapítványok, illetve a városi hozzájárulások tették 
lehetővé.41 

Az egészségügyi ellátás is igazodott az ellátandó népesség számához és a kor színvona-
lához. 1857-ben kapott engedélyt a Helytartótanácstól Glázer Sándor, hogy Tapolca városában 
gyógyszertárt nyisson. A járásban 1876-tól működik tiszti or\>os, a településen pedig 1903-ban 
létesítik a második körorvosi állást. A kiegyezés évében „látási Apolda és Kórház" néven a 
magtárt járási költségen átalakítani javasolja a helyi jegyző, majd létrejött a Tapolca és Vidéke 
Kórházegyesület. Az egylet tevékenységének eredménye, hogy 1914-ben megnyílt az Erzsébet-
kórház, de már nem a polgári lakosság, hanem a frontról hazaszállított sebesült katonák voltak 
az első ápoltjai. 

A 19-20. század fordulója Tapolca funkcióinak gyarapodását eredményezte. Az 1891-
1909 között a térségben zajló vasútépítések következtében a település hármas vasúti csomópont-
tá vált. (1891: Tapolca-Sümeg-Celldömölk vasútvonal építése, amely Pozsony felé biztosított 
összeköttetést. 1893: Keszthely-Tapolca vasútvonal, a trieszti kikötő gyors elérését tette lehető-
vé. 1909: Tapolcától-Székesfehérvárig készült el a vasút, s ezzel a magyar fővárost közvetlenül 
elérhették az itteni polgárok.)42 A három vasútvonal azért Tapolcára futott be, mert ekkor a 
Tapolcai-medence déli területei és a Tapolca-patak mente még szabályozatlanok, mocsárral-
láppal borítottak voltak, s nem tették lehetővé a vasúti pálya megépítését.43 A vasútépítések 
olyan időpontban tették kedvezőbbé a település forgalmi helyzetét, amikor a filoxéra-járvány 
pusztítása miatt a szőlőtermesztés és a borkereskedelem hanyatlóban volt, és a település elveszí-
tette mezővárosi rangját. A közlekedés fejlődése egyrészt „vasutasvárossá" tette Tapolcát, más-
részt lehetőséget biztosított a meglévő funkciók továbbfejlődésére.44 A vasúti közlekedés révén 
javult a központ: járási székhely, egészségügyi, oktatási, kereskedelmi „centrum" elérhetősége, 
mélyülhettek Tapolca és a vasútvonalak mentén fekvő települések kapcsolatai. A vasúti közleke-
dés tette lehetővé, hogy a borkereskedelem tovább fejlődjön, s a zsidó borkereskedők export-

40. CZUCZOR S„ 1980. 23-24. p. 
41. TÓTH J„ 1994. 46. p. 
42. MOHOS M., 1984.24. p. 
43. MAJDAN J„ 1995. 35. p. 
44. MAJDÁN J„ 1989. 197-203. p. 
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import ügyleteket bonyolíthassanak le. A filoxéra által elpusztított szőlőültetvények pótlására 
vasúton érkezett szaporítóanyag addig, amíg a helyi oltványtelepek nem működtek. Vasúton 
szállították a tapolcai állomásra a filoxéra elleni védekezés anyagát: a szénkéneget is.45 

A 20. század első éviizedében kezdődtek Tapolca jellegzetes földrajzi-idegenforgalmi 
nevezetességének, a Tavasbarlangnak feltárási munkálatai. 1902-ben megalakult a Barlangfel-
táró Társulat, melynek segítségével tíz év múlva megnyitják a barlangot a látogatók előtt. Bár a 
településben ekkor már volt villanyvilágítás, a barlangi túrák még karbidlámpa fénye mellett 
zajlottak. 

A kiegyezéstől az első világháborúig tartó időszakban a gazdasági erősödéssel, funkci-
onális fejlődéssel egyidőben a település képe is megváltozott. Ekkor hajtották végre Tapolcán az 
első utcarendezést, járdákat építettek, távírdát létesítettek, a Ganz cégtől villanytelepet vásárol-
tak, majd kiépítették a villanyvilágítási hálózatot.46 Ezekben az évtizedekben épültek fel a Fő 
utca és a Fő tér házai - elsősorban a zsidó borkereskedők tőkéjéből, több ezer hektoliter bort 
befogadó pincékkel - , valamint kávéház, szálloda, a Posta, a Járásbíróság és a Tapolcai Taka-
rékpénztár épülete.47 

Az első világháborút követő két évtizedben a bazaltbányászat és a mezőgazdasági ter-
mékek feldolgozása fejlődött. Az Ecet-szeszgyár és a Rézkénporgyár 1921-ben kezdett el ter-
melni, 1930-ban a fűrészüzem, egy évvel később a tejterméküzem. A Tapolcai Bánya Rt. 1922-
ben alakult meg, osztrák tőkések részvételével a Hajagos-hegy és a Halápi-hegv nagy nyomószi-
lárdságú, út- és vasútépítésre alkalmas bazaltjának kitermelésére. Négy évvel később elkészültek 
a bányákat a tapolcai vasútállomással összekötő vasútvonalak. Zalahalápról normál, a Haja-
gosról keskenynvomtávú vonal tette lehetővé a bazalt vasúti szállítását a tapolcai rakodóig. 

Az egészségügyi infrastruktúra az új kórházi épülettel (1927), a mentőállomással 
(1936) és a Jézus Szíve Gyógyszertárral gyarapodott. Az új kórházi pavilon építése során buk-
kantak rá a Kórház területe alatti szárazbarlangra, - amely néhány évtizeddel később lehetővé 
tette a légzőszervi megbetegedésekben szenvedők helyben történő gyógyítását. 

A gazdasági válság a helyi hiteléletet súlyosan érintette. Csődbe jutott a Tapolcavidéki 
Gazdasági Takarékpénztár, a Balatonmelléki Takarékpénztárt pedig beolvasztotta a Magyar 
Általános Takarékpénztár. A kereskedelmi és az iparvállalkozások tulajdonosai továbbra is a 
zsidó közösség tagjai, létszámuk és arányuk a település népességében ekkor már folyamatosan 
csökken (1930-ban 9,3 %). 

Az 1930-as évek hadseregfejlesztő poltikája eredményeként repülőteret nyitottak 
Tapolca nyugati határában. A pápai repülős alakulat tartalékának számító leszálló pályát a há-
ború alatt német és magyar egységek egyaránt használták. Állandó alakulat ekkor még nem 
telepedett le Tapolcára, de a katonaság megjelenése új funkció lehetőségét rejtette magában. A 
repülőtér volt az egyik oka - a vasúti csomópont mellett - az 1944-es bombázásoknak, amelyek 
súlyos károkat okoztak a városban. Ebben az évben deportálták Tapolca 800 zsidó lakóját is. 

A második világháború után Tapolca és a környező települések élete új közigazgatási 
keretek között folyt tovább. A keszthelyi, a sümegi és a tapolcai járást 1950. január elsejétől Zala 
megyéből Veszprém megyéhez csatolták. Tizenöt évvel később megszűnt a sümegi járás, mely-
nek települései közül hármat a keszthelyi, tizenhármat a tapolcai járáshoz soroltak. Az Elnöki 
Tanács 1966/6. számú határozatával Tapolca a járási jogú városok sorába került. A járások 
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megszűnése után sem veszítette el igazgatási szerepkörét, hiszen az addigra kiépült intézmény-
rendszer (Bíróság, Földhivatal stb) továbbra is Tapolcán működött. 

A közigazgatási változások a központi koncepciók végrehajtásának helyi következmé-
nyei. Tapolca várossá nyilvánításában - meglévő adottságai, intézményhálózata mellett - lénye-
ges szerepet játszott, hogy a Bakonyi Bauxitbánya Vállalat 1964-ben ezt a települést választotta 
székhelyéül, s ezzel együtt csaknem kétezer dolgozóját akarta Tapolcán letelepíteni. Az 1960-as, 
1970-es évek Magyarországon a vidéki ipartelepítés időszakát jelentik. Ekkor épült fel .Tapolcán 
a Könnyűbeton- és Szigetelőanyaggyár (1969), a Bakony Művek üzemegysége (1971), a Ke-
nyérgyár (1973), a Vegyesipari KTSZ női konfekciórészlege (1974), valamint a közeli Zalahalá-
pon a Parkettagyár (1974).48 Az ipartelepítés alapját részben a helyi nyersanyagok (bazalt, fa), 
részben a szabad, főként női munkaerő és a fogyasztópiac képezték. Az iparfejlesztés és a Ba-
konyi Bauxitbánya Vállalat dolgozóinak letelepítése következtében a népesség foglalkozási szer-
kezete megváltozott, az iparban dolgozók aránya jelentős mértékben nőtt.49 A városban új fog-
lalkozásként jelentek meg a repülőtér fejlesztése miatt idetelepült honvédségi alkalmazottak. Az 
újonnan épült laktanyákba három különböző ezredet helyeztek, melyek személyzete és család-
tagjaik szántára a repülőtér mellett külön lakótelepet építettek, nagyban megnövelve ezáltal a 
város lakott övezetét. Tapolcából az ipartelepítéssel egyidőben ,gamizonváros" is lett. 

A várossá válással növekedtek az idegenforgalmi funkció fejlődésének lehetőségei. A 
Tavasbarlangot korszerű világítással látták el (1965-ben már százezer látogatója volt), kiépítet-
ték a Nagytó- és a Kistó-parti sétányokat, a volt püspöki malomból kialakították a Gabriella 
Szállót. A hetvenes-nyolcvanas években a Templom-dombi Romkert kialakításával, a Városi 
Múzeum létesítésével, a Galéria megalapításával tovább nőtt az idegenforgalmi látványosságok 
köre. (Megszűnt azonban a Batsányi Emlékszoba, pedig legalább ennyivel ma is tiszteleghetne a 
város költő-szülötte emléke előtt.) Az idegenforgalom Tapolcán szezonális jellegű, szorosan 
kapcsolódik a Balaton-parti nyaraló-idegenforgalomhoz. 

A közigazgatási változások az egészségügyi intézmények működését is befolyásolták. 
Ezen intézmények, illetve az egész egészségügyi ellátás mindig egy-egy közigazgatási egységhez 
kapcsolódik, az intézmények által ellátandó terület határát adminisztratív úton jelölik ki. A 
tapolcai kórház és rendelőintézet feladata a város és a járás lakosságának egészségügyi ellátása 
volt. A járások összevonása után a korábbi sümegi járás nem tartozott Tapolca egészségügyi 
vonzáskörzetébe, mert Sümegen is volt kórház, amely önálló egységként működött. A két, ha-
sonló egészségügyi intézményhálózattal rendelkező, egymástól 15 kilométerre lévő település 
kórházai 1976 januárjában integrálódtak. Az integráció eredményeként a két kórház együttes 
irányítással, de specializálódva működött tovább. Tapolcán maradt a szülészet-nőgyógyászat, a 
sebészet és a barlangterápia, Sümegre koncentrálódott a belgyógyászat, az ideg-elme osztály, 
valamint a krónikus sebészeti és az ideg-alkohológiai osztály. A specializáció ekkor lehetővé 
tette Tapolcán a barlangtherápia továbbfejlesztését a megszűnt belgyógyászati osztály helyén. A 
belgyógyászat hiánya hosszú távon ellátási zavarokat okozott a nagy területű tapolcai körzetben, 
a sümegi kórház pedig gazdasági nehézségekkel küszködött, ezért az integráció felbomlott, 
1994. január elsejétől a két kórház ismét önállóan működik. (Tapolcán újra kiépítették a bel-
gyógyászati osztályt, Sümegen pedig a régi, felújításra szoruló épületekben lévő részlegeket 
megszüntették.) 

Az oktatási intézmények átalakulása az országos folyamatoknak megfelelő volt. A 
nyolcosztályos általános iskolák létrehozásával megszűntek az elemi és a polgári iskolák, az 
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államosítás következtében pedig az egyházi iskolák. Az intézmények specializációja a helyi igé-
nyeknek megfelelően alakult. Napjainkban négy olyan iskola működik Tapolcán, amelyek jelen-
tős területű vonzáskörzettel rendelkeznek. 

A Batsányi János Gimnáziumban 1951-ben indult meg a tanítás, amely húsz évig a 
Templom-dombon működött. Az új, gimnáziumnak tervezett épület elkészülése után, 1971-ben 
költözött az iskola a mai helyére, a Liszt Ferenc utcába. Ezt az épületet az 1980-as évek közepén 
kibővítették, s a gimnáziumi osztályok mellett postaforgalmi tagozatot szerveztek. Az iskolához 
1952-től diákotthon, 1964-től kollégium kapcsolódott, amely lehetővé tette a Tapolcától na-
gyobb távolságra lakó tanulók elhelyezését. 

A Kereskedelmi Szakiskola Tapolca régi kereskedelmi funkciójára alapozódva (a Ke-
reskedelmi Tanulóiskola helyett) 1956-ban alakult. Veszprém megyében ezen kívül a megye-
székhelyen és Pápán lehet kereskedelmi eladónak tanulni, így az iskola nagy területű vonzáskör-
zettel rendelkezik. 

Ipari Szakmunkásképző Intézet (az Ipari tanuló Iskola helyett), amelybe a város és a 
környék ipari üzemei számára képeznek szakmunkásokat. 

Zeneiskola Hiányzik az oktatási intézmények közül egy olyan mezőgazdasági, vagy 
speciális szőlész-borász szakiskola-szakközépiskola, amely a Tapolcai-medence és Balaton- fel-
vidék szőlőtermesztő hagyományait ápolná, a szakismeretek megújítását tenné lehetővé. 

Tapolca kereskedelmi szerepköre a település várossá válása óta jelentős mértékben mó-
dosult. A helyi fizetőképes kereslet (átlagon felüli jövedelemmel rendelkező bauxitbányászok) a 
város kereskedelmi hálózatának bővülését és differenciálódását eredményezte. A nyári hónapok-
ban a Balaton-parti településekről az ottani kereskedelmi hálózat kis kapacitása miatt belföldi és 
külföldi vásárlók tömegei érkeznek Tapolcára, a kereskedelmi forgalmat nagy mértékben növel-
ve. Míg a korábbi évszázadokban - és az 1970-es évekig is - kiemelkedő volt Tapolca piacának 
és vásárainak szerepe a környező tájak termékcseréjében, ma ez már elhanyagolható. A város 
piacán hagyományosan kedd és péntek a legnagyobb forgalmú nap, amikor vásározó kereske-
dők, alföldi fóliás kertészek és zöldség-gyümölcs viszonteladók értékesítik árúikat. Őstermelők 
csak a Keszthelyi-hegység keleti peremén lévő falvakból érkeznek a piacra. 

Az 1990-ben végzett népszámlálás adatai alapján Tapolca aktív kereső népességének 
foglalkozási szerkezete a következő: 35,6 %-uk az iparban és az építőiparban, 10,3 %-uk a me-
zőgazdaságban dolgozott, a termelésben foglalkoztatottak aránya 45,9 % volt. A szolgáltatások 
területén - a tercier szektorban - az aktív keresők 54,1 % a tevékenykedett. A közlekedés-
távközlés (12 %), a kereskedelem (12,3 %) és az egészségügyi-szociális-kulturális szolgáltatás 
aránya (12,1 %) csaknem azonos, de alig marad el az előzőektől a közigazgatásban dolgozók 
(10,7 %) csoportja is.50 

Századunk második felében, az ezredfordulóhoz közeledve Tapolcán részben megőr-
ződtek, részben továbbfejlődtek az előző évszázadok folyamán kialakult funkciók, melyek létre-
jöttében a település kedvező földrajzi fekvésének meghatározó szerepe volt. Népességszáma -
1990-ben 18867 fő - alapján Tapolca a kisvárosok csoportjába tartozik, hagyományait, jellegze-
tességeit is ebben a nagyságban tudja leginkább megőrizni. 

50. Népszámlálás 1990. 3S4-3S5. p. 
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Összegzés. 

Tapolca fejlődésében, funkcióinak alakulásában három fő szakasz - három „aranykor" 
- különíthető el:. 
Az Anjou-királyok uralkodása alatt központi, regionális és helyi hatások következtében válik 
igazgatási, kereskedelmi centrummá. Fejődésében fontos szerepe van földrajzi fekvésének, me-
denceközpont-jellegének. 
Az 1850-1914 közötti időszakban a borkereskedelem dominanciája, ehhez kapcsolódva a bank-
és hitelélet fejlődése, ipari vállalkozások és közlekedési csomóponttá válás jellemzi. A gazda-
sági gyarapodás, az infrastruktúra fejlődését, az egészségügyi és oktatási intézmények számának 
növekedését és differenciálódást eredményezi. A fejlődés alapja a Tapolcai-medence bazalttaka-
rós tanúhegyein és a Balaton-felvidéken folyó szőlőművelés, valamint a település földrajzi fek-
vése. 
A várossá nyilvánítástól (1966) a rendszerváltásig a korábban kifejlődött funkciók továbbélése 
jellemző. A központi településfejlesztési és ipartelepítési programok helyi eredménye az ipari 
termelés hangsúlyosabbá válása és a lakossági infrastruktúra fejlődése. Megerősödött a 
„garnizon-jelleg", kibontakozóban van az idegenforgalom, részben a helyi adottságok, részben 
a Balaton közelsége miatt. 

Tapolca történelme folyamán olyan várossá fejlődött, melynek életében az egyes városi 
funkciók közel azonos hangsúllyal bírnak. Jogállástól függetlenül környezetében mindig a város 
szerepét töltötte be, erre földrajzi fekvése, útcsomópont-jellege determinálta. 
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VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM : SUPPLEMENTUM: 
SZERKESZTŐ: Á. VARGA LÁSZLÓ, HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

Tóth István György 

ALFABEUZÁCIÓ ÉS BIRTOKIGAZGATÁS (16-18. SZÁZAD) 

A 16-18. században az írás használata gyorsan terjedt a társadalom minden szférájá-
ban, míg az írástudás térhódítása lassabb volt. A parasztok olyan falvakban is tucatjával mutat-
tak fel zálogleveleket a földekről, ahol senki sem tudta leírni a nevét, és a kisnemesek közül is 
igen sok őrzött olyan armálist, amelyet mással kellett elolvastatnia. Gyorsan terjedt az írásbeli-
ség a 16-17. századi nagybirtokon is, a földesurak mind több kimutatást, feljegyzést, összeírást 
követeltek, és nem mindig állt rendelkezésre elegendő írástudó ahhoz, hogy ezeket elkészítsék. 
A bürokrácia fejlődésével nem tudott lépést tartani az írással hivatásszerűen foglalkozók számá-
nak növekedése. 

Kevés a tanult ember - ez gyakran visszatérő fordulat a korabeli levelekben. A 16. szá-
zad végén Telegdi Pál a Munkács melletti Szentmiklóson arról tudósította öccsét, hogy a szolgá-
latában álló deák halálos sebben fekszik: „Énnekem pedig anélkül is elég kevés szolgám vala, 
kiválképpen az deák miatt búsultam el, csak egy cjédulát sincs kivel Íratnom". Az ország másik 
végében, Vas vármegyében Batthyány Ferencné Svetkovics Kata 1570 körül ugyanerről írt: a 
tanult deákokat nem akarja elengedni az udvarából, mert „igen szűk mostani üdzőben az tudós 
ember, és nem lehetünk náluk nélkül."1 

I. Rákóczi György erdélyi fejedelem is szeretett volna birtokain minden kis kiadásról 
írásos nyugtát látni, a székelyhídi birtokának udvarbírája azonban jobbára csak szóbeliséggel 
igazgatta az uradalmat. Nem tudott írást kérni a csépelt gabonáról, védekezett ez az udvarbíró 
1647 körül, „mivel az helyben igen szűk volt az deákos ember". Hasonlóképpen az ökrökre vi-
gyázó botos legények is azért nem adtak nyugtát a kapott búzáról, mert írástudatlanok voltak, és 
nem volt deák a közelben. A lovak orvoslására használt ecetről készült nyugta, az ellenőr azon-
ban ez esetben azt kifogásolta, hogy az nem sajátkezű. A két lovászmesternek - védekezett az 
udvarbíró - nagyon rossz volt az írása, deákot pedig nem találtak, mert „az írástudó ember igen 
szűk volt odaki". Amikor a marhák megdöglöttek, akkor sem tudott erről bizonyságlevelet írat-
ni, folytatta az udvarbíró, mert „deákos embert nem kaphattam akkor hirtelen, az kivel 
testimoniálist (tanúsítványt) írathattam volna". Ha nem tíz évvel az eset után vonják felelősség-
re, védekezett, akkor „kifáradtam volna Székelyhidra, és az kiket életben találtam volna", azok-
tól igazolást kértem volna: azaz ha nincs is irás, a földesúr hihet a megbízható emberek emléke-
zetének is - a szóbeliség hitele itt is töretlen volt. Az udvarbíró látható ingerültséggel utasította 
vissza, hogy a birtokon mindent írásbeliséggel intézzen el, - ahol nincs nyugta, ott kész esküvel, 
azaz szóbeli bizonysággal megerősíteni az elszámolást, legyen „elég testimoniális (tanúsítvány) 
az erős reversalis (szolgálati eskü), mellyel ő nagyságát kell szolgálnunk" - fakadt ki. Higgye-
nek a szavának, ha nincs is nyugta a kovácsoknak kiadott vasról, „mert lehet annyi hitele az 

1. EKHARDT S., 1944. 75. p.; TAKÁTS S., 1982. 144. p.; A datálására uo. 109.. és 148. p. 
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udvarbírónak, mint a cigánnak akármikor is", a hiányzó 28 forintot pedig a számtartó „az sok 
tenger írás között" felejtette ki, azért hiányzik a számadásból. 

I. Rákóczi György tehát hiába követelte, hogy mindenről készüljön írásos elszámolás, 
mert a túlterhelt tisztviselői ugyan „sok tenger írást" készítettek, mégsem mellőzhették a szóbe-
liséget, hiszen „az írástudó ember igen szűk volt"2 

A 17. század második felének egyik legműveltebb erdélyi főúra, Bethlen Miklós is mint 
természetes dolgot említette meg az Emlékirataiban, hogy a tiszttartója írástudatlan volt. Mikor 
Bethlen leírta, hogy ez az analfabéta tiszttartó milyen kalandba keverte, egy szóval sem szólt 
arról, hogy hibának tartotta volna: ebben a tisztségben írni nem képes embert alkalmazott. 

„Ritka csúfos casusa" lett emiatt a tiszttartó miatt, olvashatjuk Bethlen visszaemlékezé-
seiben. A főúr nagy levelescsomagot kapott, amelyet elkezdett olvasni, és csak később vette ész-
re, hogy a levelek nem neki, hanem Bethlen Farkasnak szóltak. A másnak szóló, fontos levele-
ket Teleki Mihály „írástudatlan szolgája adta volt Szent-Miklóson az én írástudatlan tiszttar-
tómnak, Szarka Jánosnak, mondván, hogy sietve küldje meg nékem". Az illetéktelenül elolva-
sott levelek miatt mind Bethlen Farkas, mind Teleki Mihály életük végéig Bethlen ellenségei 
lettek. Teleki Mihály 300 pálcával büntette meg az írástudatlan szolgáját, arról azonban Bethlen 
nem ír az Emlékirataiban, hogy a szintén analfabéta tiszttartóját megbüntette volna. Bethlen 
tiszttartójának analfabétizmusa általános lehetett a korabeli Erdélyben: a Teleki Mihály kancel-
lár birtokait igazgató „B i i c s i uram" sem tudta elolvasni Teleki leveleit. „Bucsi uramnak írtam, 
olvasd el előtte, akár ha mással olvastatja is el, nem bánom" - írta Teleki a feleségének.3 

Batthyány Ádám Vas megyei birtokain is gondot jelentett a 17. század derekán, hogy 
megfelelő számú írástudót találjanak és fogadjanak fel. 1635-ben Ferstetych Pál németújvári 

\ tiszttartó (a Festetich grófok őse), így panaszkodott Batthyány Ádámnak: „Wyuárat 
(Németújváron) írástudó kulcsár nélkül igen szűkesen vagyunk, az gyermek is, ki írást tudott 
köztök, az elmúlt nappokban holt meg, hanem mivel a Miertlit, rohoncit, dicsérik, hogy jó írás-
tudó és számvető, ha Nagyságod akaratja volna, parancsolná meg Nagyságod nékie, hogy által-
jönne Wyuárra (Németújvárra), és ott disciplina (fegyelem) alatt lévén, talánd jobban, mind 
Rohonczon viselné magát. Másutt is eléggé kerestettem, de bízón nem találni" alkalmas írástu-
dót. Az íródeák hiányszakmának számított. A körmendi számtartó is azért sürgette a helybeli, j ó 
deák" kasznár fizetését 1654-ben, mert attól tartott, hogy ha fizetése késik, akkor az írástudó 
alkalmazott elmegy a szolgálatból.4 

Kevés volt az írástudó, ezért a földesurak sokszor még olyan tisztségekre is analfabétá-
kat alkalmaztak, amelyeknél pedig az írástudás igen fontos lett volna. „Mivelhogy magad írást 
nem tudsz" - írta 1637-ben Batthyány Ádám gróf a körmendi uradalom új tiszttartójának, ne-
mes Gerdákovics, más néven Horváth Mátyásnak címzett utasításában, „arra való számtartót" 
ad mellé.5 Nem ez a tiszttarló volt ekkor Körmenden az egyetlen analfabéta alkalmazott. Ugyan-
ezen év decemberében a kulcsár felől panaszkodtak a földesúrnak: „Itt az minemő hitván kulcsár 
gyermek vagyon, sem írást, sem számvetést nem tud, hanem az borok mellé tudósabb ember 
kelletik".6 

2. MAKKAI L. 1954. 543-550. p. 
3. MOL. P 1314. Batthyány cs. It. Missiles 13878. sz 1635. december 22.; GERGELY S., 1906. 142. p., és 108. p. ..Bucsi uramnak írtam, 

olvasd el magad 6 kegyelmének". 
4. RHMK TD. Szokoly Mihály levele Batthyány Ádámnak, 1654. 
5. MOL. P 1322. Batthyány cs. lt. Instrukciók. No. 42. (1637) 38. p. 
6. MOL. P 1314. Batthyány cs.lt Missiles 7609. sz 1637. október 16. 
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Gerdákovics Mátyás körmendi tiszttartó valóban nem tudott írni, több mint háromszáz 
fennmaradt levelét a legkülönbözőbb írással írták alá helyette mások.7 A tiszttartó azonban 
nemcsak az íráshoz volt tudatlan, de még olvasni sem tudott. Amikor egy jobbágy rétjének kel-
lett volna utánanézni a körmendi mezőváros jegyzőkönyvében, - Mihály deákot - írta 
„odaküldtem, és megolvasta" a protokollumot, majd a körmendi városbíróval, Zabó Györggyel 
lemásoltatta, a bíró ugyanis - emelte ki Gerdákovics - „deákos ember" (írástudó) volt? Ha 
Szokoly Mihály deák, a körmendi vár számtartó deákja nem volt kéznél, akkor Gerdákovics más 
írástudó ember segítségére szorult: „Tegnap, midőn az Nagyságod levelét hozták - írta Batthyá-
ny Ádámnak - magam a majornál forgolódtam ...onnéjd megjővén az Nagyságod levelét olvas-
tattam bodban (=boltban), mivel Mihály deák akkor otthon nem volt, kalamárral olvastattam," -
a kereskedőnek kellett felolvasnia a földesúr levelét az analfabéta tiszttartó számára.9 

Gerdákovics Mátyás egyik 1640-ben írt Batthyány Ádámhoz írt leveléből nemcsak az 
derül ki, hogy milyen kincs volt akkoriban egy jó íródeák, de az a kétségbeesett igyekezet is, 
amellyel a tisztéhez ragaszkodó, ám analfabéta tiszttartó, akitől az úr újabb és újabb kimutatáso-
kat követelt, arra törekedett, hogy írástudókkal vegye körül magát. „Nagyságodnak itt való léte-
kor örömöst jelentettem volna ezen kéz írás alatt való deák (értsd: aki ezt a levelet írta) felől, de 
mivel láttam Nagyságodnak sietséggel elmenését és sok dolgait, Nagyságodat nem mertem szó-
val terheltetni. Nagyságos Kegyelmes uram, igaz, hogy Nagyságod mellém adta Mihály deákot, 
úgy mint számtartóul, az ki ugyan abban vagyon, de Nagyságos uram, egy ember ugyan csak 
egy ember, mindenekre nem érkezhetik maga, hanem hol asztagrakók körül köll forgolódni, és 
aszt szorgalmatossan fölírni, számadásomnak okáért, hol peniglen más dolgokban is forgolódni 
köll, avagy betegsége miatt nem érkezik rá. Nagyságodat kérem, mint kegyelmes uramat, Nagy-
ságod rendeljen valami kevés fizetést nékie (ti. a levelet íródeáknak), kiért tudjon ő is mind én 
mellettem, mind Mihály deák mellett forgolódni az Nagyságod hasznára".10 

1646-ban a körmendi tiszttartó, Nemsem István, jó írástudó ember volt, ezt sajátkezű 
leveleinek tucatjai tanúsítják.11 A neki adott utasításban Batthyány Ádám előírta, hogy „az mi és 
az mi szerelmes atyánkfia bizonyos kezünk írása alatt való commissiónk nélkül senkinek 
semmit ne adj".12 A földesúr vagy valamelyik családtagja aláírása tehát hitelesítő értékű volt, 
azonban Gerdákovics Mátyás, az előző, analfabéta tiszttartó aligha tudta volna megkülönböz-
tetni Batthyány saját kezeírását másokétól. 

A szomszédos Berkifaluban sem tudta a Batthyányak ispánja segítség nélkül elolvasni a 
földesúr leveleit: „Az ispánnál lévén az Nagyságod levele - háborgott 1654-ben az idézett 
körmendi számtartó deák, Szokoly Mihály, Batthyány Ádámhoz írt levelében - hogy bejütt vár-
ban, el nem hozta magával, sem énnekem nem mondotta ... hogy házánál volnánék Nagyságod 
levelei", hanem az ispán „hazamenvén Berkifaluban, deák nála lévén, mind az két levelet fel-
szakasztotta."13 Aligha volt véletlen, hogy a berkifalvi ispán csak akkor nyitotta fel a becses le-
veleket, amikor deák is volt nála, bár Batthyány a magyar tiszttartóihoz sohasem latinul, hanem 
mindig magyarul írt levelet, - nem lefordítani, hanem elolvasni kellett a gróf utasítását. 

7. Uo. Gerdákovics Mátyás levelei. 15971-16219., 54750-54787. sz. 
8. Uo 16171. sz. 1644. május 26. 
9. Uo. 16144. sz. 1643. december 15. 

10. RHMK TD, Gerdákovits Mátyás levele Batthyány Ádámnak. 1640. július 24. 
11. Nemesek levelei: MOL. P 1314. Batthyány es. It. Missiles 33636-33948. sz. 
12. MOL. P 1322. Batthyány cs. lt. 51. cs. Földesúri fam. No. 744. 1646. április 22. 
13. MOL. P 1314. Batthyány cs. lt.Missiels 48119., 48120. 1654. december 26. 
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Batthyány Ádám dobrai uradalmában a 17. század derekán a főporkoláb írástudatlan-
sága okozott gondot. 1654-ben Saller Ferenc dobrai tiszttartó így ajánlotta a földesúr figyelmébe 
a jelöltjét, Andrást: nemcsak a viceporkolábságra, de még a főporkoláb tisztére is „elégségesebb 
volna ennél az mostaninál, mivel írást is tud, mind németül és magyarul". Hét évvel később, 
1652-ben Saller arról tájékoztatja a földesurat, hogy a viceporkoláb, Nikos Benedek meghalt, és 
a helyére a megboldogult vejét, Márkszl Fülöpöt ajánlja.14 „Minthogy meg is felelhetne annak 
az állapatnak (ti. tisztének) az mi tetszésünk szerént, jámbor legény, német írástudó, szükséges 
volna a főporkoláb mellett olynak lenni, aki írást tudna, mivel ő maga az főporkoláb nem tud 
sem írnya, sem olvasni".15 Batthyány Ádám azonban e tiszt betöltésénél sem tartotta elengedhe-
tetlen feltételnek az írástudást. Nem ítélte szükségesnek a viceporkolábi tisztség betöltését, 
mondván, hogy a főporkoláb egyedül is elláthatja feladatát, és így megtakaríthatják a helyettesé-
nek a fizetését, ezért azután az írástudatlan dobrai főporkoláb, Bagodi András, továbbra is meg-
őrizheti a hivatalát.16 

Nemcsak Körmenden, hanem Batthyány Ádám többi uradalmában is volt a tiszttartó 
mellett deák, a Batthyányak németújvári udvarához, a központi birtokigazgatáshoz pedig az 
1640-es években további 6-7 deák tartozott. Egy részük mindig a birtokközpontban, a németúj-
vári várban dolgozott, mások viszont elkísérték a főurat a hadjárataira, vagy az országgyűlésre. 
E deákok közül az egyik, Pellatincz György a gróf fiait és az udvarban élő főrangú gyermekeket 
tanította. A többiek, az íródeákok között szigorú hierarchia uralkodott, ami egyaránt megnyilvá-
nult a feladatok és a jövedelmek elosztásában.17 

1648-ban az egyik deák a latin levelezést intézte évi 50 forint fizetésért, míg a német 
íródeák csak 45 forintot kapott. Egy harmadik deák csak magyarul levelezett évi 35 forintért, 
további két társuk pedig ünnepélyes levelek helyett csak feljegyzések készítésére, „egys más iro-
gatására" volt alkalmas, lényegesen kisebb fizetésért, 32, illetve 25 forintért. A deákoknak ellá-
tás is járt, bor és kenyér, valamint a kor szokása szerint a földesúr gondoskodott a ruházatukról 
is. oly módon, hogy évente posztót osztott ki közöttük. A rangkülönbségek a posztó minőségében 
is kifejeződtek, aki szembejött egy íródeákkal a várudvaron, az rögtön láthatta a mente vagy a 
nadrág anyagáról: Batthyány Ádám előkelőbb vagy hátulálló szolgájával van-e dolga. Az isko-
lamester ruhája angliai posztóból készült, rőfje 5 forint 25 dénárt ért. A németül levelező titkár 
(rőfönként négy forintba kerülő) csimazin posztóból öltözködött, az „egy-mást írogató" deákok 
viszont csak a szegényesebb, háromforintos rázsából kaptak, és az utolsó helyen álló deák pedig 
kénytelen volt a rőfönként alig 1 forint 70 dénárt érő septu posztóval beérni. A deákokat az ud-
varnép felsorolásában mindig a szakácsok mellett említik, ennek a két foglalkozásnak a társa-
dalmi megbecsülése nagyjából azonos volt, a szakácsok ugyanakkora fizetést kaptak, mint a 
deákok, de a ruhájukat valamivel jobb posztóból szabták.1 Batthyány Ádám udvarában igen 
nagy mennyiségű összeírás, utasítás, levél stb. készült, és ha az íródeákok túlterheltségét nem is 
tudjuk számszerűleg lemérni, bizonyos, hogy hat ember ezt a munkát csak erejét megfeszítve 
tudta elvégezni. 

A 17-18. században nem volt külön tanítóképzés, és semmilyen iskola nem képesített 
külön az íródeáki vagy a sáfári tisztségre sem. Aki elvégzett néhány gimnáziumi osztályt, vagy 
legalábbis a kisiskolákat sokáig látogatta, az már „deákos ember" lett, és lehetett belőle jegyző 

14. RHMK TD, 347. sz. 
15. Uo. 351. sz. 
16. Uo. 353. sz. 
17. MOL. P 1322. Batthyány cs. lt Földesúri fam. 52. cs. No. 854. 
18. Uo. No. 549. 596. 723. A deák alatt a deák foglalkozásút értem, a többi udvamép között is találunk sokakat, akiknek nevéhez tartozott a 

deák cím. 
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és iskolamester, de éppenúgy íródeák, vagy akár a földesúr bizalmából uradalmi tiszttartó is. A 
már idézett németújvári tiszttartó, Ferstetych Pál hagyatéka jól jellemzi ennek a tiszttartó-
rétegnek, a földesúri szolgálatban álló deákos embereknek a szellemi láthatárát. 1640-ben írták 
össze szombathelyi házánál az ingóságokat, három láda és egy táska nyugta, lajstrom és egyéb 
írások mellett azonban mindössze három könyvet találtak nála: egy decretumot (törvénygyűjte-
ményt), egy latin szótárt és egy Cicerót. Némi latintudás és valamelyes jogi ismeretek, ebből állt 
a tiszttartótól elvárt korabeli deákos műveltség.19 

A 18. század közepén a Batthyányak egyik konyhasáfárából Rohoncon lett iskolames-
ter.20 Óvári Péter pedig a 17. század végén Vas megyében „nagy úri embereknél", (valószínűleg 
szintén a Batthyányaknál), állt szolgálatban, előbb mint lovaskatona, majd mint íródeák, később 
pedig, már a 18. század elején, a vasi Veleméren lett református prédikátor.21 Szintén a 18. szá-
zad elején a tamási iskolamester fia előbb a csornai gimnáziumban tanított, majd a győri kápta-
lan uradalmának tiszttartója lett.22 Egy őriszentpéteri kisnemes az urasági kertész fiából az 
Erdődy grófok házitanítója lett, majd egykori tanítványainak titkára, később provizor, inspektor 
volt, és végül a langlétra csúcsát jelentő prefektusi tisztet töltötte be.23 1763-ban irathamisításért 
állt a várpalotai úriszék előtt Pokorny Gáspár. Vallomásából kitűnt, hogy elvégezte a gimnázi-
umot, majd tanulmányai után egy nyitrai kanonoknál volt kulcsár és mindenes, azután egy má-
sik kanonoknál inas. Ezután előbb segédtanítóként, majd iskolamesterként és nótáriusként mű-
ködött különböző dunántúli falvakban, közben azonban két esztendeig Szolgagyőrben urasági 
ispán volt, utána pedig visszament iskolamesternek.24 

A ma már igencsak távol eső értelmiségi foglalkozásokat a 17-18. században még sza-
badon lehetett váltogatni: az iskolamester, tiszttartó, kántor, nótárius és íródeák egyike sem ka-
pott szakképzést, valamelyes iskolázottság, egy általános deákos műveltség birtokában ugyanaz 
az ember egymás után többféle hivatást is választhatott, ha megnyerte egy falu vagy a földesúr 
bizalmát. 

A 17. században a főurak is nehezen találtak uradalmaikba elegendő írástudót, a kisebb 
birtokosok pedig még inkább meg kellett, hogy elégedjenek a mezőgazdaság dolgaiban tájéko-
zott, ám írástudatlan alkalmazottakkal. 1666-ban két jómódú vasi birtokos nemes, Kisfaludy 
István és Szapáry Miklósné miskei és gércei ispánjai is csak keresztjükkel tudtak megerősíteni 
egy igazolást. A kis- és középbirtokosok általában szóban igazgatták birtokaikat, ezért azután 
az utókor legtöbbször csak akkor ismerheti meg a gazdálkodásukat, ha a birtokot árvák örököl-
ték, és a gyámok kötelesek voltak kimutatásokat készíteni a jövedelmekről. 

Ez alól kivételt jelentett Budakeszi Weöres Pál, egy szerényvagyonú vasi birtokos ne-
mes, aki a 18. század végén rengeteg utasítást küldött írásban az alkalmazottainak. Ennek első-
sorban az volt az oka, hogy gyakran kötötte ágyhoz a betegség, de gondolatban ilyenkor is a 
földjein járt és a béreseit ellenőrizte. Leveleim „gyakorta elovasásokkal kormányozd dolgaimat", 

19. IVÁNYIB., 1983.223. p. 
20. MOL. P 1322. Batthyány cs. lt. Úriszéki iratok 190. cs. p. 400. 1759. március 9. 
21. MOL. Ft. 1390. ZML. Inv. nob. Fasc. 5. No. 203. Fol. 522. 1748. október 7. 
22. MOL. Ft. B 1377. VML. Acta nob. B 1377. Fasc. V/II. No. 19. 
23. VaML. Nemesi perek. Fasc. 5. No. 14. C. 1797. november 23. (A tanúk a század derekára emlékeztek vissza.) Az arisztokraták szolgála-

tába állt fiú elszakadt társadalmi környezetétől, a vasi kisnemesek világától, akik még címét sem tudták tisztességesen kimondani: instruk-
tor helyett „közönségesen Struttomak nevezték". Távoli rokonai, az őriszigeti kisnemesek felé jóindulatú leereszkedéssel fordult a más 
világba emelkedett házitanító: .Amikor arra vadászott, ahol azok a marhákat őrizték, megveregette a vállukat: „Ti szigeti szomszédok, ha 
tudnátok, ti énnekem atyám fiai vagytok". Rokonai azonban már meg sem ismerték: amikor Halper Mátyás 4-5 évig Bécsben élt, „onnénd 
olly ruhássan jött vissza, hogy Szigethben lévő atyjafiai alig ismirtek reájo". 

24. MOL. P 707. Zichy cs. lt. Úriszék, 432. cs. Fasc. 265. No. 134. 276. p. 2. sz. 1763. április 20. 
25. MOL. P 1322. Batthyány cs. lt. 183. cs. Községi iratok 142. sz. Miske 1666. december 21. 
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írta 1787-ben Nemescsórói a szarkavári majorosgazdának. Kötelezte arra is, hogy a termést, a 
kiadásokat és bevételeket részletesen feljegyezze, és az urának írásban megküldje. A majoros-
gazda mindig szép, kiírt betűkkel jegyezte le válaszát, máskor azonban az analfabéta alkalma-
zottak uruk sűrűn érkező leveleit elolvasni sem tudták.26 

1789-ben Weöres Pál egy másik szarkavári majorosgazdának szemrehányást is tett 
emiatt. Itt voltak mérgesi cselédei, írta, „és azokkal értekezést tettem rólatok s gazdaságom felől, 
némelyekben szóval tudósítottak ugyan, de csak igen kevesekről: jó lett volna ... engem tudósí-
tani levél által, melyet Halász Pál vagy Mérgesben Kámány András megírt volna, avagy Föll 
Péczen ifjú Lepossa István öcsém uram, ha hozzájuk folyamodtál volna". A haragos levélből az 
is kiderül, hogy a mérgesi gazda nemcsak írni, de még olvasni sem tudott: Hogy utasításaim 
pontosan végreljajtsd, „az rendöléseimet gyakrabban elolvastassad" - intette őt Weöres Pál.27 

A kisbirtokos nemesek majorjaiba gyakran még a 18. század végén sem jutott írástudó 
személyzet. Ahogy másfélszáz évvel korábban a nagyvagyonú arisztokratának, Batthyány 
Ádámnak, úgy az 1780-as végén a csak néhány jobbágyot bíró Weöres Pálnak is tapasztalnia 
kellett: az Írástudatlanság a gazdaságirányítás korlátjává vált. 
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VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM : SUPPLEMENTUM: 
SZERKESZTŐ: Á. VARGA LÁSZLÓ, HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

Ódor Imre 

A „MEGYEI ELIT" A 18. SZÁZADI BARANYÁBAN 

Míg a Habsburg-birodalom legfontosabb központi szerveinél már a 15. század végén, a 
16. század elején megjelent a hivatalszerűség, a magyarországi megyék működése továbbra is 
időszaki és személyhez kötött maradt. A hivatalszerűség bizonyos elemei csak a 18. század kö-
zepére mutathatók ki. 

Baranya megyében ilyen külsődleges tényező a vármegyeháza felépítése (1731-1732). 
A vármegyeháza már nemcsak a megyei közgyűlésnek ad otthont ezentúl, hanem az alispáni 
hivatalnak, s a különféle segédhivataloknak is, valamint a megyei börtönnek.1 A segédhivatalok 
közül külön ki kell emelni a levéltárat, amelynek gondviselője ekkor még a főjegyző volt. (A 
törvények, s ezek nyomán a vármegyei statútumok - szabályrendeletek - is előírták a tisztségvi-
selőknek, hogy év végén a náluk lévő, lezárt ügyek aktáit levéltárba adják. E rendelkezéseknek 
azonban még a 19. században sem tudtak mindig megfelelni.)2 

A hivatalszerűség másik eleme, hogy a központi tisztségviselőket helyben-lakásra köte-
lezték, s a járási tisztségviselőktől is megkövetelték, hogy működési területükön lakjanak, ami 
az ésszerű területi munkamegosztást tette lehetővé. A 18. század második felében a megyei tiszt-
ségviselők közül többen vásároltak vagy építettek házat Pécsett.3 Ugyanezt elmondhatjuk a kerü-
leti-járási tisztségviselők egy részéről is. 

A szakszerűség követelménye is a 18. század második felében vált elvárássá. A század 
elején jóformán csak az alispántól, a jegyzőtől, a perceptortól várták el a képzettség bizonyos 
fokát. Az írásbeliség teijedésével azonban már nem csupán az írni-olvasni tudás képességére 
volt szükség, hanem a magasabb iskolai végzettséggel együtt járó műveltségre, egyes esetekben 
pedig a jogi végzettségre. 

Míg a hivatali életben a türelmi rendelet megjelenése (1781) előtt a felekezeti hovatar-
tozás volt az egyik kontraszelekciós elv, a század végére már az iskolai végzettség vált azzá. 
Ekkor vette kezdetét az irodalomban megörökített „régi jó táblabíró világ", amikor Magyaror-
szágon minden valamire való ember „prókátor volt".4 

Az egész társadalmat egyre jobban átható írásbeliség a vármegyére is mind nagyobb ad-
minisztrációs terhet rótt, melyet csak bonyolultabb hivatalszervezettel volt képes elviselni. 

Baranya megye közigazgatási beosztása az 1770-es években változott meg. 1775-ben a 
pécsi járás kettéosztásával szervezték meg a szentlőrinci, továbbá a mohácsi járást,5 amely min-

1. ÓDOR I., 1994. 5-9. p. 

2. HUDI J„ 1991. 17. p. 
3. ÓDOR 1,1986.143. p. 
4. HUDI J., 1991.18. p. 

5. BML. Kgy. jkv. 1775. febniár 20. - Ld. ANGYAL P., 1911.138-139. p. 
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denképpen ésszerű megoldásnak bizonyult. A továbbiakban - egészen 1848-ig - megmaradt az 
ekkor felállított 6 járás, csak az aljárások száma változott meg. 

A megyei önkormányzat hivatalszervezetében is jelentős változásnak lehetünk tanúi. E 
változás kétirányú: egyszerre mutat a differenciálódás és specializálódás irányába. (A megye 
tisztikarát bemutató, s a tanulmány végén elhelyezett táblázat jól szemlélteti az átalakulást.)6 

Ezen táblázat azt is érzékelteti, hogy a királyi, illetve főispáni kinevezési jogkör kibőví-
tése jelentette a garanciát az állami befolyás növelésére. Ugyanekkor megjelent egy jelentős 
szakértelmiségi csoport (jegyző, ügyész, levéltáros, szegődményesek), amely a hivatalszerűséget 
biztosította.7 

Mobilitás és fluktuáció 

A Rákóczi-szabadságharcot követő száz esztendőben8 Baranyában 108 család 287 tagja 
viselt megyei hivatalt, folyamatosan azonban csak mintegy 28 család volt jelen a tisztségviselők 
soraiban. Közülük 14 úgy vett részt a megyei közéletben, hogy a fenti intervallum legalább 3/4 
részében minimum két tisztviselőt adott. Ezek a következők családok voltak: Madarász, Balogh, 
Petróczy, Thanyi, Hersching, Petrovszky, Koller, Bana, Balaskó, Szvilkovics-Hegyi, Kajdacsy,' 
Bésán, Hojcsy, Sauska. 

A felsorolt köznemesi famíliák az összes család alig 1/7-ét tették ki, ugyanakkor az 
összes tisztviselő közel. 1/4-ét adták. A kimaradt további 14 család egyik része (Liptay, Pávics, 
Gludovácz, Friebaisz, Velikay, Nagy) főként az 1750-es éveket megelőzően, míg a másik cso-
port (Kardos, Boda, Dömötör, Jeszenszky, Kisfaludy, Bálovics, Kapuváry) főként a század má-
sodik felétől vett részt aktívabban a vármegyei közéletben. Általában közülük kerültek ki a vár-
megye vezető tisztségviselői. Természetesen kivételek itt is akadtak, így említhetjük - időrend-
ben - a Karácsony, Grabarics, Rimanóczy, Vránovics, Mesterházy, Adamovics, Szii/lő, Szily, 
Csébv, Hegedűs famíliák tagjait, akik közül legalább egy eljutott a főszolgabírói vagy főügyészi 
posztig. 

Talán nem érdektelen azt sem áttekintenünk, hogy a megye első embereit adó családok 
(Pávics, Madarász, Daróczy, Passardi, Petrovszky, Hon'áth, Friebaisz, Hersching, Hojcsy, Kaj-
dacsy, Mihálovics) mellett, mely famíliák kandidáltak még az alispáni tisztre - ismét időrend-
ben - : Vlasics, Rozsgay, Somogyi, Gyurekovics, Kun, Bana, Lengyel, Sauska, Kardos, Sztanko-
vánszky, Mérey, Bésán, Perczel, Mitterpacher, Petrovszky. 

Megállapítható, hogy a megye vezető nemesei családjai - főként az említett 28 família 
- nemzedékeken át megőrizte hivatali-politikai státusát és meghatározó tényezője volt a várme-
gye politikai-kulturális életének. 
A megye kis számú középbirtokos nemességének egy jelentékeny része hivatali szolgálatból 
kényszerült megélni. Ehhez idejekorán kialakították a megfelelő stratégiát: a család egyik 
(esetleg két) tagja gazdálkodott, a többiek igyekeztek - tanulás révén - megyei hivatalhoz, elvét-
ve uradalmi tisztségekhez jutni, magasabb egyházi méltóságokba (mint pl. a kanonok) vagy a 

6. Vö.:HUDI J„ 1991. 11-12. p. 
7. Győr megyei példákkal igazolja: DOMINKOVITS R, 1991. 3-18. p. 
8. Időszakunk 19 tisztújításának időpontjai: 1713. július 10., 1715. július 8., 1718. április 9., 1723. október 1., 1736. október 15., 1742. ok-

tóber 29., 1747. január 9., 1750. július 17., 1753. október 30., 1758. január 31., 1761. április 27., 1769. április 27., 1773. január 5., 1777. 
november 7., 1790. április 7., 1794. április 25., 1803. június 13., 1810. szeptember 12., 1813. május 20. - A közgyűlési jegyzököny-
vekben megörökített névsorokon túl megkíséreltük követni a restaurációk közötti időszak tisztviselő változásait. Regisztrálásukban a me-
gyei jegyzökönyveken kívül az adószedői kimutatásokra támaszkodhattunk. Ez utóbbiak lelőhelye: Erogationes Cassa Domestica Salaria 
Magistratualium et Ofljiciajlium 1752-1813. BML. IV.6. Baranya vármegye adószedőjének iratai. 
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hadsereg tisztikarába kerülni, illetve állami hivatalokban megfelelő jövedelemre szert tenni. 
Példaként a Petrovszky, Jeszenszky, Nunkovics, valamint a Siskovics família említhető. 

A nemesség milibitásával függ össze, hogy az armalista nemesek - a már említett pél-
dákon túl - szaktudásuk révén előkerülő vármegyei tisztségeket is betölthettek, mint például a 
Hersching, Hoitsy, Boda vagy a Thanyi és a Pethö családok sarjai. 

Az uradalmak birtokigazgatási szerveiből - főként a század első felében - több jól kép-
zett tisztviselő lépett megyei szolgálatba. S ahogy az átkerültek (például Bana János, Friebaisz 
János, Hojcsy Mihály) példája is mutatja, képzettségük, tekintélyük és tudásuk, előmenetelüket 
is biztosította a tisztikarban. Megint mások megyei hivatalukat cserélték fel uradalmi állással, 
mint például Balogh István, aki szolgabíróból lett a Siklósi uradalom tiszttartója (1718), vagy az 
esküdtséget tiszttartóságra cserélő Zarka Ferenc (1738), illetve a szintén esküdtből pécsváradi 
inspektorrá lett Márffy István (1757). 

Az elhunyt vagy eltávozott tisztviselők helyét általában az alacsonyabb posztokról előre-
lépőkkel rövid úton töltötték be, de a tisztújítások során is - a többes jelölésnél - őket vették 
elsősorban számításba. 

Pályaívek - karriert ípusok9 

Az egyik legteljesebb hivatali karriert Thanyi László mondhatta magának. Apja, 
Thanyi György esküdtsége (1736-42) egyengette az utat számára. László előbb esküdt (1742-
50), majd szolgabíró (1750-58), végül három cikluson (1758, 1761, 1769) át a baranyavári járás 
főszolgabírói tisztét viselte. Hosszú tisztviselői idővel, fokozatos hivatali emelkedéssel „hagyo-
mányos" törvényhatósági karrier volt az övé. 

A sok fáradozással járó hivatalok közül a főszolgabírói a legtöbb esetben a megyei köz-
nemesség pályaívének végpontját is jelentette. E posztot baranyai viszonylatban a leghosszabb 
ideig az előbb baranyavári (1736-1747), majd a pécsi főszolgabírói tisztet (1747-1773) haláláig 
betöltő Koller Mihály viselte. 

A legfényesebb hivatali karrierek egyikét Baranya vármegyében a Kajdacsy család tag-
jai futották be.10 

Az 1730-as évek közepén Sopron megyéből Baranyába települt család presztízsét jelzi, 
hogy az 1736-os tisztújítás alkalmával Kajdacsy Zsigmondot rögtön főszolgabíróvá választották, 
1742-től pedig már a táblabírák sorában foglal helyet. Hamarosan - felesége révén - a megye 
birtokosainak sorába lép, s ezzel a család tekintélye tovább gyarapodik. Fiai a tradicionális hiva-
tali pályán ígéretesen haladnak előre. Antal 1773-ban - a számárlétrát kiiktatva - elnyeri a 
hegyháti főszolgabíróságot, 1777-től pedig a mohácsi főbíró tisztét viseli. 1780-ban főjegyző, 
1790-ben - közfelkiáltással - Baranya megye alispánjává választják. Több mint két évtizeden át, 
egészen haláláig (1811. július 19.) közmegelégedésre látja el hivatalát. (Fivérét, Ferencet a 80-
as években Tolnában választották alispánná.) Fia, Antal II. (1780-1830) hivatali pályáját 1801-
ben szolgabíróként kezdi, s 1813-ban már a megye másodalispánja, majd országgyűlési követ 
(1825-27), 1830) egészen tragikus hirtelenséggel bekövetkező haláláig. Kajdacsy Antal III. pá-

9. A bemutatásra kerülő családokról, hivatali pályájukról hasonló áttekintés mindeddig nem jelent meg. (Andrclzky munkája e tekintetben 
csak szórványadatokat tartalmaz, a „nemesi lexikonok" pedig még ennél is kevesebb felvilágosítást nyújtanak.) Az alábbi pályaívek a me-
gye levéltárának fonásai (közgyűlési iratok, illetve családi irattöredékek) felhasználásával készültek. Baranya köznemesi családjainak le-
véltárai - a Jeszenszky család irattöredékén kívül - ugyanis sajnálatos módon elpusztultak, így csak e vázlatos összeállításra nyílt lehető-
ség, amely először a szerző kandidátusi értekezésében kapott helyet. ODOR I., 1992. 

10. ÓDORI., 1991. 177-178. p. 
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lyáját a siklósi járás esküdtjeként (1829-31) kezdi, 1832-től országgyűlési követ, szentlőrinci 
főszolgabíró 1836-tól, majd 1840-től a megye főjegyzője. 

E klasszikusnak tekinthető családi karrier a maga kiteljesedett formájában különleges 
színfoltnak számít - feltehetőleg nemcsak - Baranyában. 

Jellegzetesen baranyai hivatali karrier[ek]nek a 18. század közepén alispáni székbejutó 
armalista családok (Friebaisz, Hersching, Hojcsy) látványos pályáját tartjuk. 

A Pozsony megyei eredetű Friebaisz Antal János 1714-ben a pellérdi (Passardi) urada-
lom prefektusaként tűnik fel Baranyában. 1716-tól a vármegye szolgálatába lép, s a föadószedői 
tisztet látja el 1723-ig. Fia ,Ádám 1736-tól a megye aljegyzője, akit 1742-ben birtokos jelölttár-
sai (Horváth Dániel, Bana János, Lengyel Gáspár) ellenében alispánná választanak, s 8 éven át 
viseli e méltóságot. Az alispáni széket az 1750. évi restauráció során - bár a pályázók között 
szerepel - nem tudja megtartani, s rövid táblabíráskodással véget is ér a Friebaisz család közsze-
replése a megyében. 

Utódja, Hersching János Arnold is előbb uradalmi szolgálatban állt, 1722-ben esküdtté 
(május 23.), 1734-ben (október 13.) adószedővé választották. Ez utóbbi hivatalt 1750-ig viselte, 
amikor is elnyerte az alispáni tisztét, melytől csak halála foszfbtta meg (1760. március 27.). Fiai 
közül János, József és Ignác megyei tisztviselő lett, míg Zsigmond és Dániel az egyházi pályát 
választotta, s szinte kivétel nélkül jelentős tisztségekig jutottak. (Dániel nyitrai prépost-kano-
nokként hunyt el 1796-ban, Zsigmond pedig a madocsai apát címét szerezte meg.) József 1757-
től a vármegye esküdtje, majd 1780-tól a pécsi járás .szolgabírája, s a 90-es évektől táblabíró. 
Hersching János ügyvédként indul, majd 1790-től 1802-ig a Hegyháti járás főszolgabírája. 
Hersching Ignác pedig 1803-tól a megye számvevőjének tisztét tölti be, több mint egy évtizeden 
át. János fiai közül Dániel és Kázmér nagyszombati tanulmányaik végeztével a katonai pályára 
lépett. Előbbi a bécsi nemesi testőrségbe nyer felvételt,11 utóbbi mint kadét kezdi meg szolgálatát 
a Jellasich gyalogezredben. 

A következő baranyai alispánt adó família a Hojtsy, Somogy megyéből származott. Az 
1740-es évek elején már Pécsett élő Hojtsy Mihályt, a Batthyány uradalmak ügyészét, 1742-ben 
választotta a megye tiszti főügyészévé. (Fivére, Benjámin, mint a megyei nemesi felkelők zászló-
tartója szerepel 1744. évi tisztújításon megerősítették hivatalában, míg Benjámin tiszteletbeliből 
tényleges esküdtté lépett elő 1761-ben, mígnem fivére alispánná választásával egyidejűleg a 
siklósi járás szolgabírája lett. Az 1769-es tisztújításon mindketten megtartották hivatalukat. 
1773-ban Hojtsy Benjámin elnyerte a siklósi főszolgabírói tisztet, ugyanekkor fia, Pál sikertele-
nül pályázott a pécsi szolgabírói hivatalra. Hojtsy Pál 1779-től alszámvevőként nyert alkalma-
zást, hivatalát 1782-ben bekövetkezett háláig viselte. 

Hojtsy Benjámin másik fia, István a katonai pályát választotta. (1787-ben a Károlyi 
ezredben tizedesként szolgál.) Hojtsy Mihályt hosszú alispánsága alatt az uralkodói kegy előbb 
királyi tanácsossá nevezte ki (1768), majd 1786. augusztus 1-én - leköszöntét követően - csá-
szári és királyi udvari tanácsosi címmel tüntette ki. 

E három család - kiteijedet rokoni kapcsolataival nyomatékosítva - különleges szerep-
re tett szert a 18. század második felétől Baranya vármegye közéletében, nemesi társadalmában. 
Erre mindenekelőtt a jellegzetesen nagybirtokos megye tényleges hatalmi tényezőinek konfliktu-
saiból fakadó hatalmi vákum adott lehetőséget, illetve a kis számú köznemesi birtokos réteg 
erőtlensége. Ez utóbbit jól példázza, hogy a jelzett időszak (1713-1777) tisztújításain a birtokos 
jelöltek rendre alulmaradtak vetélytársaikkal szemben. A megye politikai életében ugyanakkor 

11. HELLEBRONTHK., 1942. 77. p. 



meglehetős aktivitással vettek részt, s ennek igazolására szeretnénk a körükbe tartozó legjelleg-
zetesebbjeinek (Sauska, Petrovszky, Bana, Bésán, Jeszenszky) „hivatali pályáját" felvázolni. 

Sauska János Antal a Magyar Kamaránál, majd a Helytartótanácsnál szerzett érdemei-
ért 1732-ben részesült baranyai birtokadományban. Ettől az időtől kezdve a megye gyűlések 
rendszeres résztvevője. 1736-ban a hegyháti főszolgabírói tisztre pályázók között találjuk, 1742-
ben a táblabírói kar tagja. Az 1740-es években eszéki tartományi biztos, 1750-ben már az alis-
páni szék várományosai között találjuk, s-1764-ben - Hojtsy alispán mellett - a megye országy-
gyűlési követe. Fivére, Ferenc 1772-től aljegyző, majd az 1773-as tisztújítás alkalmával elnyeri 
a baranyavári főszolgabírói széket. 1780-ban a vármegye jegyzője, 1785-ben helyettes, majd 
1786. július 3-tól tényleges alispán, egészen haláláig (1788. október 27.). A harmadik testvér, 
Sauska Keresztély haláláig a pécsi kerület tartományi főbiztosa (1783-90). 

A Győr megyei eredetű Petrovszky család tagja, József 1723-ban Tolna megyében ka-
pott adománybirtokot, s még ebben az évben alispánjává választotta Baranya. 1736-ban Horváth 
Dániellel szemben elveszti ugyan alispáni tisztét, de haláláig (1738) a megye táblabírája maradt. 
(A „mindszentfalvai" előnevet az uralkodó 1735. december 3-án kelt diplomájával nyerte el.). 
Fia, Ferenc 1741-ben a megye inszurgeseinek kapitánya, 1743-tól táblabíró. Az 1740-es évek-
ben az eszéki tartományi biztos feladatkörét is ellátja. Testvéreivel, Sándorral és Jánossal, mint 
„oroszlói földesurak" vesznek részt az 1750-es évek közgyűlésein. Petrovszky János két ízben 
(1761, 1769) jelölt a hegyháti járás főszolgabírói posztjára, de célt nem érvén, a táblabírói kar-
ban foglal helyet. A család tagjai a katonai erényeknek sincsenek híján. Ferenc gyors hadi elő-
menetelét jelzi, hogy már az 50-es évek végére ezredes, s mint a Mária Terézia Rend lovagja hal 
meg 1763-ban.12 Sándor lassabban halad előre, de 1784-ben már ő is eléri az alezredesi rangot. 
Leszerelését követően 1787-ben a megye első aljegyzőjévé nyert kinevezést. Petrovszky Ferenc 
(és Horváth Krisztina) fia, Zsigmond 1767-től Egerben joghallgató, megyéjébe visszatérve előbb 
adószedővé (1776), majd 1779-ben a Szentlőrinci járás szolgabírójává választották. (Ugyan-
ebben az évben királyi udvari tanácsosi címet kap.) 1787-ben a pécsi kerületi biztos helyettesévé 
nyert kinevezést, s megkapta a táblabírói címet is. 1790-ben az ún. limitáló bizottság vezetőjévé, 
majd a tisztújítás során másodalispánná választották és a koronaőrző (valójában a koronát Bécs-
ből Budára kísérő) nemesi bandérium élére is őt jelölték ki. Az 1790. országgyűlésen követként 
vett részt, s a koronázás alkalmával az uralkodó, II. Lipót - Kajdacsy alispánnal együtt -
„aranysarkantyús vitézzé" avatta. 1794-ben megerősítést nyert másodalispáni tisztében, 1796-
ban újfent a megye országgyűlési követe, az 1797-es nemesi felkelést előkészítő bizottság vezető-
je, 1799-ben - utód nélkül - hunyt el. 

A Pest megyéből származó Bana János a Pálffy uradalom prefektusaként került Bara-
nyába. 1711-ben lépett vármegyei szolgálatba, amikor is adószedővé választották. Egy évvel 
később őt bízták meg a távollévő alispán helyettesítésével. 1713-ban pedig már mint megyei 
birtokost, „Nagykozár és Semenye földesurát" említik forrásaink. (Fenti helységekre 1717-ben, 
illetve 1720-ban kapott adománylevelet.) 1723-ban táblabíróvá választották és neve háromszor 
is (1736, 1742, 1747) szerepel az alispánjelöltek között. 

Fivére, Mátyás és fia, Péter is megyei hivatalt vállalt, de a szolgabíróságnál feljebb 
egyikük sem jutott. 

A Sopron megyei eredetű Bésán István a Kollonics ezred kapitányaként került Bara-
nyába a 18. század elején. Sándor fia felesége (Kacéros Borbála) révén került rokonságba a 
Dunaszekcső jelentős részét birtokló Hellepront Katalinnal, s a 20-as évek közepétől Bésán Sán-
dor már szekcsői részbirtokosként látogatja a megyegyűléseket. Hivatali pályája meredeken ível: 

12. NÉMETH B„ 1903. 
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1732-ben főszolgabíróvá választják, s az 1736. évi tisztújításkor már az alispánjelöltek között 
találjuk. Am a legfőbb megyei hivatalt nem sikerült megszereznie, be kell érnie a táblabíróság-
gal. Fia, Imre 1756 körül egész Dunaszekcsőre kiterjeszti hatalmát, miután rokoni kapcsolatok 
és szövevényes örökösödési küzdelmek záróakkordjaként a birtokkomplexum utolsó részét is 
megvásárolja Márffy Annától. Az 1760-as években táblabíróként, az 1769-es tisztújításon alis-
pánjelöltként szerepel, de ő sem nyeri el az áhított méltóságot. A 19. század első évtizedében a 
család Bésán János révén a főszolgabírói karban foglal helyet, őrizve a mindenkori „megyei 
elit"-hez tartozás tradícióját, melyet a Bánásoknak a „koronaőrző bandérium" élén elfoglalt 
posztjai egyértelműen jeleznek. 

A Turóc megyei kisjeszeni Jeszenszky família tagja, Jeszenszky János kapitány 
(Szigetvár parancsnoka) Horváth Klára nőülvételével vált birtokossá Baranyában. Fiai közül 
előbb (1773) Emánuel próbálkozott - sikertelenül - a pécsi esküdt hivatalba jutással, de be kel-
lett érnie a tiszteletbeli szolgabírói címmel. Az 1775-ös közigazgatási reform, a két új járás fel-
állítása azonban lehetővé tette számára is a tényleges szolgabíróság megszerzését. 
1776-ban a perceptori posztra pályázott - eredménytelenül - , fivére, Antal - aki már magángya-
korlatot folytató ügyvéd volt - viszont elnyerte az újonnan rendszeresített másodaljegyzői állást. 
Az 1777. évi tisztújítást követően Jeszenszky Emánuel a Baranyavári járás szolgabíró posztját 
tölti be, míg 1779-ben az elhunyt hegyháti főszolgabíró tisztét Jeszenszky Antal vette át, aki 
1785-ben lemondás következtében a szentlőrinci főszolgabírói hivatalba tehette át székhelyét. 
1787. januáijában báró Splényi József főispáni adminisztrátor a főszolgabírákká kinevezett Je-
szenszkyek közül Antalt ismét a hegyháti járás, míg Emánuelt a Baranyavári járás élére helyez-
te. Az 1790-es tisztújításon alispánjelöltként számba vett Jeszenszky Emánuel a számvevői hiva-
talt nyerte el, míg fivére a táblabírák körébe került, s helyet kapott a „koronaőrző bandérium" 
vezérkarában is. 1791-ben pedig a megye követeként részt vett az országgyűlésen. 1791-ben 
Jeszenszky Emánuel is helyet foglalhatott a táblabírák sorában. Az 1794. évi tisztújításon Emá-
nuel neve első, Antal neve pedig másodalispánként merült fel, de egyiküknek sem sikerült a 
megye első tisztségét elnyernie. 
Jeszenszky Emánuel 1799-ben mondott le főadószedői posztjáról, a táblabírói rangjukat azonban 
mindketten még az 1800-as évek elején is viselték. Emánuel fiával, Jeszenszky Imrével - 1809-
ben a megye inszurgenseinek hadnagya - 1813-ban, mint megyei főszolgabíróval találkozha-
tunk.13 

Rokonok és grádicsok 

A nősülés, házasodás a korabeli nemesi családok stratégiájának fontos részét képezte, 
hiszen nem egyszer mesés karrierek nyitányát, vagy tekintélyes földbirtok megőrzését, illetve 
megkaparintását jelenthette a frigy. 

A szakképzettségen és tehetségen kivül rokoni kapcsolatok is egyengethették a hivatal-
hoz jutás útját, melynek talán legjellegzetesebb példájaként a nagy tekintélyű, „örökös főszol-
gabíró" Pávics Ignác vejének, az egyébként kiváló adottságú Horváth Dánielnek esetét tekint-
jük, aki a Pávics Katalinnal kötött házasságát követő második esztendőben már elnyerte a me-
gyei föadószedő hivatalát (1723), öt évvel később helyettes alispánná, majd 1736-ban alispánná 
választották. 

13. ANGYAL P„ 1899. 
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A megyei tisztviselők, illetve a pécsi nemesek egymás közötti házasodásának gyakori-
ságát bizonyítja a Thanyi-Jankovich (1719), aJankovich-Adamovich (1722), a Hersching-Hegyi 
(1727) és a Zarka-Bana (1731) családok közötti házasság. 

A Hojtsyak esetében a családi szálak szorosabbá tételét, az egymást követő generációk 
házassága nyomatékosította. (Hojtsy Mihály a jómódú és Pécsett köztiszteletben álló családból 
választott feleséget magának, amikor 1743-ban Adamovics Katalint [ekkor már Jankovich Antal 
özvegye] oltár elé vezette. Fia, Benjámin pedig a Jankovich-Adamovich házasságból származó 
Máriát vette feleségül [1748]). 

A Pécsett különösen respektált egyházi méltóságokkal rokonságba kerülni ugyancsak a 
presztízs növekedését eredményezhette. Ezt igazolja Berényi Gergely házassága (1714), 
(melynek egyik tanúja Kasó István nagyprépost), továbbá Paffán András - Kan Ágnes és Zom-
bory Ignác-Fonyó Mária frigye 1740-ben. (Tanúik: Hersching alispán, valamint a káptalan 
jegyzője, Kassay.) 

Az 1730-as évektől egyik másik tendencia is felerősödik. Elsősorban a szomszédos 
vármegyékből Baranyába települők jóvoltából a házasulandók köre a megye határain kívülre is 
kiterjed. 

Petrovszky József például a tolnai alispán leányát, Brodarics Teréziát vette feleségül, 
míg leányuk Zsófia Hrabovszky Sándornak nyújtotta kezét (1737). E körbe sorolható Kliegl Ig-
nác bátaszéki kasznár házassága is a jómódú birtokos famíliából származó Kun Klárával (1738). 

A megyében állomásozó katonaság köréből is többen a letelepedés mellett döntöttek. A 
Württenberg-ezred kapitánya, Grosheim Henrik például Spreng Annát 1739-ben vezette oltár 
elé, míg Jeszenszky János (a szigetvári helyőrség parancsnoka) Horváth Dániel alispán leányát, 
Klárát vette feleségül (1748). A napóleoni korszak egyik leghíresebb osztrák tábornoka, Frimont 
is pécsi hajadont választott nőül, Mitterpacher Klára személyében.14 

A megye nemesei közül néhányan egészen „távoli" feleséget hoztak maguknak. 
Bakóca földesura, Melczer Ignác a spanyol származású Anna Maria Compomanest vette felesé-
gül. Fábry Mihály neje Maria Theresia Prukenthes volt, míg Czindery Rókus Ignác második 
felesége, a Pécsett „párizsi módi" szerinti háztartást és szalont meghonosító Wachtler Julianna 
volt. 

(De a baranyai nemeskisasszonyok is messze földön kelendők voltak. Jeszenszky Karo-
linát például Octavian Hoffer ezredes, Amáliát Sigray József gróf, míg Annát Pévay Miklós 
vette feleségül.) 

Mindazonáltal a megye vezető köreit átszövő rokoni kötelékek egyik legerősebbjét egy 
dupla sógorság alapozta meg. 

A Horváth alispán „fiúsított" leányainak (Klára és Krisztina) kezével 1748-ban bara-
nyai birtokhoz jutó Jeszenszky János és Petrovszky Ferenc fiai, Antal, illetve János egyaránt a 
somogyi illetőségű gyulai Gaál családból választott feleséget magának, Zsófia és Franciska sze-
mélyében (1779). 

Ugyancsak a megyei nemesség közötti kapcsolat megszilárdítását, s némiképpen a bel-
ső hatalmi viszonyok átrendeződését vonta maga után Kajdacsy Antal II. házassága Jeszenszky 
Klementinával, valamint Bésán Imre frigye Sauska Ferenc özvegyével, Daróczi Annával. 

A Jeszenszky és a Kajdacsyak hagyományosan J ó l nősültek". Jeszenszky Jánoshoz ha-
sonlóan Kajdacsy Antal I. is az első alispán lányát vette feleségül, s Hojtsy Jozefa kezével nem 
csak előmenetelét biztosította, hanem vagyoni helyzetét is megerősítette. 

14. CSERKUTI A., 1906. 
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Jeszenszky Emánuel presztizsét sem rontotta, hogy szintén alispáni famíliából, 
Hersching Anna személyében választott feleséget magának. 
Kardos Jánosnak sem származott hátránya abból, hogy Kajdacsy Antal húgát, Teréziát vezette 
oltár elé (1768). (Persze ahhoz, hogy e „fényes" házasságot kellően nagyszabású lakodalom kö-
vethesse, az ekkor már özvegy örömanvának, Kajdacsy Zsigmondnénak ezer forint kölcsönt [a 
megye első tisztviselője 2 évi fizetésének megfelelő összeget] kellett felvennie.) 

A 18. század második felétől - összefüggésben a töröktől visszafoglalt dél-dunántúli 
megyék birtokviszonyainak állandósulásával - ismét felerősödik a szomszédos megyék birtoko-
sai közötti házasodási kedv. 

A bonyhádi - így Tolna megyei - birtokközpontú Perczel család tekintélyes tagja, Ig-
nác Sauska Mária feleségül vételével jelentősen megerősítette baranyai pozicióját. A „tolnai 
kapcsolat" erejét és - természetszerűleg - az érdekek személyes szálakkal való megpecsételését 
jelzik Kajdacsy Zsigmond-Rizács Julianna, Kardos János-Mitrovics Terézia, Jeszenszky Ferenc-
Kliegl Terézia, Jeszenszky Nepomuk János-Kz/n Terézia, továbbá a Sztankovánszky és a Perczel 
családok között létrejött házasságok, valamint Bésán Károly frigye Gindly Klárával. 

A Somogy-baranyai családi kapcsolatok közül a már említett gyulai Gaál famílián kí-
vül a Lengyel és a Boronkay, s kiváltképpen a Somssich családot kell említenünk. 

Kajdacsy Antal és Siskovits József Somssich József leányait, Annát, illetve Borbálát 
vezette oltár elé, míg Somssich Miklós Kajdacsy Jozefa kezével már a „viszonosságot" is biz-
tosította. Ugyanez a másik család vonatkozásában is megvalósult: Siskovits Máriát Somssich 
Imre vette feleségül. E kettős házasság a fenti családok kapcsolatainak megszilárdulásán túl 
mindkét megye reformkori politikai arculatát jelentősen befolyásolta. 

Ugyancsak jelentőséggel bírt az a családi kapcsolat, amely a Mihálovics-Losek házas-
páron, valamint az Adamovics és Jankovics famíliák szerteágazó, ám elsődlegesen a szlavóniai 
vármegyékhez köthető rokoni hálózatán keresztül gyakorolt hatást Baranya nemesi társadalmá-
ra. 

Mintegy összegzésképpen megállapitható, hogy a megyei nemesség házasságai révén 
alakuló rokoni szálak, ha nem is kasztszerű merevséggel záródó, de jól behatárolható körön be-
lül jöttek létre, melyen belül a legtipikusabbnak az azonos társadalmi helyzetű családok között 
létrejött kapcsolat tekinthető. Az „egymás közti" házasságkötések következményeként e csalá-
dok nem annyira nagy, sokkal inkább befolyásos rokonságra tettek szert. A „felfelé", illetve 
„lefelé" kötött házasságok ugyanakkor nem kis szerepet játszottak a nemesség mobilitásában; a 
házasság gyakorta - mint láttuk - a családi politika eszközeként jelent meg. 

A házasságok, s természetszerűleg az érintett családok presztizsét a tanúk pozíciója, 
rangja jelentősen befolyásolta. Nem véletlen tehát, hogy a szűk hozzátartozók körén (fivér, nő-
vér) elsősorban a mindenkori vármegyei elit tagjait lelhetjük föl a tanúk (s később a keresztszü-
lők) sorában. 
A 18. század elsőf elének „legkeresettebb" (leggyakrabban előforduló) házassági tanúi a Bana, 
Hor\'áth, Pávics, Zomborv és a Jankovics család tagjai közül kerültek ki. Az „abszolút lista" 
élén Bana Jánost találjuk, aki 1711 és 1738 között nem kevesebb mint 18 alkalommal látta el a 
„tisztet". Hon'áth Dániel egy rövidebb időszakban (1722-1736) 11-szer vállalta e megtisztelő 
feladatot. 

A keresztszülők köre is - a viszonosságon túl - jól mutatja a megközelítőleg azonos 
társadalmi helyzetű és hasonló presztízsű családok személyes kapcsolatrendszerét, amely át -
meg - átszövi a főleg Pécsett élő, külsőségekben is elkülönülő, kis számú „hivatali" nemesség 
életét. 
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A presztízs egyéb összetevői 

A megyei nemesség presztízsét alapvetően - mint feljebb láttuk - a megyei tisztviselői 
karban elfoglalt hely határozta meg. A legmagasabb presztízzsel - természetszerűleg - az ún. 
„független hivatalok" bírták (alispán, főjegyző, főszolgabírók). A megyei elit hierarchiájában 
elfoglalt helyet befolyásolhatták a különböző címek és a képviseleti szerep is. Míg előbbi alatt a 
tanácsosi (udvari, királyi, titkos stb.) és kamarási címek, továbbá a katonai kitüntetések (főként 
a Mária Terézia rend fokozatai) értendők, utóbbi elsősorban az országgyűlési követség, illetve 
valamely országos bizottság (deputáció) tagságát jelentette. 
Másrészt a vagyoni helyzet, a földbirtok (léte, illetve nagysága) ugyancsak az elsődleges presz-
tizs-tényezők közé tartozott, s nemkevésbé az, hogy a társasélet, társas érintkezés (kapcsolatok) 
terén milyen rangot tudott ki-ki kivívni magának és családjának. Az „értéksorrendet" be-
folyásolhatta (sőt befolyásolta is) a kortársak minősítése (lásd a korabeli nemesi lajstromok és 
összeírások „tekintetes", „méltóságos", vagy egyszerűen csak „nemes" kitételeit.) 

Mindazonáltal az egyik legobjektívebb értékmérőnek a különleges alkalmakkor megje-
lenített „megyeiséget" tartjuk, így 1790-ben a „koronaőrző" bandérium tisztikarában elfoglalt 
elöljárói posztokat.15 

A bandérium tisztikarát alkotó nemesek (illetve családjuk) megyén belüli elismertsége szinte 
összecseng az általunk - a fenti egyéb „minősítési" szempontok figyelembevételével - felállított 
„aktív politikai" erősorrenddel. 

Egy-egy család vagy családtag presztízsét jelentősen alakíthatta az előkelő, 
„pozicióban" lévő rokon[ok] megjelenése, demonstratív fellépése a társadalmi nyilvánosság 
legfőbb fórumain, a megyei közgyűléseken. 
A pécsi közgyűlés gyakori résztvevői voltak például Perczel József (1740-es évek közepe), Je-
szenszky Sándor (1784), Kajdacsy Ferenc (1785) tolnai, Somssich Antal (1740-es évek közepe), 
Gaál László (1794) somogyi alispánok mellett Adamovics Kapisztrán János, a zágrábi báni tábla 
ülnöke, Groman Zsigmond kassai tartományi biztos, Pávics József udvari kancelláriai fogalma-
zó, Kruspér Pál a Bács-vármegyei kamarai adminisztrátor (1770-es évek), Friebaisz tolnai föl-
desúr, Kapuváty Károly tolnai perceptor (1780-as évek), Adamovics Antal verőcei másod-
alispán, Losek Antal szolgabíró (1790-es évek). 

Ugyancsak az állandó résztvevők között találjuk a pécsi káptalan tagjait, így Koller 
József, Hersching Zsigmond, Mitterpacher Dániel, Paffan Ignác, Petheő József kanonokokat, 
valamint az uradalmak főbb tisztségviselőit, továbbá többeket a magánpraxist folytató ügyvédek 
közül, így pl. Bernáth Mártont (1774), Jeszenkszky Antalt, Kisfaludy Józsefet (1775), Mestrovits 
Györgyöt (ez utóbbi később Pécs város bírája lett), Kajdacsy Józsefet (1794). 

Ugyancsak tanulságos szemügyre vennünk, hogy mely családokból ajánlott Baranya 
vármegye a Mária Terézia által alapított testőrségbe: Pávics József és Ferdinánd (1765), Koller 
József (1766), Melczer Lipót (1768), Bálovits János (1770), Hersching János (1771), Bésán Ist-
ván (1775), Petrovszky János (1774), Hölbling Antal (1777), Hoitsy István (1779), Salamon 
Imre (1781), Hrabovszky János (1795), Hersching Dániel (1796). 

Eszerint a 18. századi Baranya legtekintélyesebb köznemesi famíliái a következők: 
Petrovszky, Jeszenszky, Kajdacsy, Bésán, Hersching, Sauska, Czindeiy, Mihálovics, Thanyi és 
Boda. E 10 család a 18. századi Baranyában a helyi hatalomgyakorlás reprezentánsaként alap-
vetően befolyásolta a megye politikai életét. 

15. ANGYAL P„ 1913. 3. p. 
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A lakhely, a lakóház ugyancsak lényeges fokmérője volt a nemesi presztízsnek. A vi-
déki kúrián, kastélyon (Bükkösd - Petrovszky, Megyefa - Jeszenszky, Bár - Bésán, Somberek -
Sauska stb.) kívül a század közepétől egyre inkább a „rangos" pécsi ház fenntartása - mint a 
„társadalmi elvárás" - került előtérbe nemeseink körében. 

1. sz. táblázat 

Baranya Vármegye szervezete (1713-1813) 

Főispán1 

Vármegyei közgyűlés 

Alispán2 

első-
másod- (1777) 

Jegyző3 

főjegyző 
aljegyzők 

Levéltáros 
regesztrátor 

Adószedő2 

föadószedő 
aladószedő(k) 

Számvevő2 

főszámvevő 
alszámvevők 

Ügyész 
főügyész 
1. alügyész(1716) 
2. alügyész(1795) 

Szegődményesek3 

Orvosok 
főorvos (1773) 
alorvos (1810) 

Sebészek 
járásonként (1778) 

Bábák 
járásonként (1814) 

Járási tisztviselők2 

1/75-ig: 4 járás 
1775-től: 6 járás 
főszolgabírók 
alszolgabírák 
esküdtek 
járási biztosok 

Földmérők 

Vármegyei szolgák 

Várnagy 
tömlöchajdúk 

Katonák 
pandúrok 

Vármegyei szolgák 
hajdúk 

Jelmagyarázat: 
1. királyi kinevezéssel betöltött tisztség 
2. választott tisztség 
3. főispáni kinevezéssel betöltött tisztség 
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VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM :SUPPLEMENTUM: 
SZERKESZTŐ: Á. VARGA LÁSZLÓ, HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

Pálmány Béla 

NÓGRÁD VÁRMEGYE NEMESSÉGÉNEK RÉTEGZŐDÉSE 
A 18. SZÁZADBAN 

Nógrád vármegye történelmi pecsétje és címere különleges tartalmi jegyet visel magán: 
Magyarország összes törvényhatósága közül Fejér és Nyitraé mellett egyedül ez, amelyben maga 
az országcímer is teljes egészében benne foglaltatik: a főalak egy páncélos, sisakos vitéz kivont 
karddal állva bal karjával Magyarország címerpajzsát tartja. A vármegyék címereit a magyar 
országgyűlések király által szentesített törvényei adományozták, vagy az ország rendjeinek 
egyetértésével születtek. Ismerve a címerek szimbolikus jelentéshordozó, kifejező jellegét, bizo-
nyos, hogy ez a címer sajátos mondanivalót tolmácsolt az értő kortársak számára. És valóban! 

Bél Mátyás szerint a megye pecsétjét Corvin Mátyás azért adományozta, „minthogy 
ennek nemesi rendje a királyok személyének őrzője, oltalmazója, sőt, a legveszedelmesebb ütkö-
zetekben is, mint fekete sereg, annak védelmezője volt."1 Talán arra utalt a jeles tudós, hogy a 
megyében fekvő Nagyoroszi és Kisoroszi „rutén" király szabadosai Könyves Kálmán korától a 
török hódítás kezdetéig mint ajtónállók, testőrök szolgáltak hűségesen a visegrádi királyi udvar-
ban, és e szolgálatukért adó- és tizedmentességet élveztek és birtokokat nyertek? Minderről 
elismerőleg szólt Oláh Miklós is remekművű Hungáriájában (1537).2 Lehet viszont, hogy a 
vármegye nemesi bandériumaira gondolt Bél Mátyás. Mocsáry Antal, Nemes Nógrád vármegye 
históriai, geographiai és statisztikai tekéntetben című, 1826-ban megjelent művében megyéje 
privilégiumai közé sorolta, hogy országgyűlési követei a tábla közepén, Trencsén vármegye kö-
vetei mellett szoktak ülni. Ezt a jogot ugyan az 1723-as diétán egyesek kérdőre vették, de a nóg-
rádi küldöttek, élükön szendrői Török András első alispánnal, erősen védelmezték és meg is 
védték kiváltságos helyüket.3 

I. Lipót Bécsben, 1703. május 31-én kibocsátott oklevelének indoklásában előadta, 
hogy miután a kereszténység természetes ellenségeit, a törököket hosszú harcok után kiűzte az 
országból és dicsőséges győzelmei után megszilárdította a békét, a háború költségei üressé tették 
a kincstárt, ezért a kárpótlást azoktól a vármegyéktől kérte, amelyeket felszabadított a török 
igája és adói alól. Nógrád vármegye 1663 után védte a felső-magyarországi részeket a török 
zsarnokságtól, adót fizetett, részt vett az országgyűléseken és a koronázásokon, igazságot szol-
gáltatott más, alföldi vármegyék számára is tartott törvényszékeken, a jobbágyoktól cenzust, 
dézsmát, kilencedet, ajándékokat szedett be, gyümölcsözően gazdálkodott, sőt keresztény kézen 
maradt végvárai - Fülek, Divény, Kékkő, Gács, Somoskő - ellenálltak a portyázó töröknek és 
vitézül védelmezték a bányavárosokat. A vármegye ezzel élete és vagyona veszélyeztetésével is 

1. Bél Mátyás Notitia-ját idézi MOCSÁRY A., 1826. IV. k. 3. p. 
2. OLÁH M., 1985. 48. p. ..... Oroszi mezőváros, melyben csupa szabad ember lakik. Ezek semmi más terhet nem viselnek csak azt, hogy 

nekik kell gyülekezetükből a király és a királyné ajtónállóit kiállítaniuk. Hűséges nép ez, még sosem derült ki róluk, hogy árulást követtek 
volna el szolgáltukban, bármennyire szabad bejárásuk van a király és királyné hálószobájába." 

3. MOCSÁRY A., 1826. IV. k. 6. p. 
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bizonyította királya iránti hűségét, amit tekintetbe véve I. Lipót semmi további fegyverjogi (ius 
armorum) vagy újszerzeményi (neoacquistica) kárral nem terhelné Nógrádot, ők azonban most 
is hűségesen szolgáltak. A vármegye földesurai birtokaik után (az egyházi javakat és a hatvani 
uradalom tartozékait kivéve) saját nemesi vagyonukból 8000 rhénes forintot fizettek Bécsnek, 
továbbá 1200 pozsonyi mérő felesbúzát szállítottak a budai katonai éléstárnak. E készségüket 
honorálva az uralkodó minden további újszerzeményi és fegyveijogi teher alól mentesítette a 
vármegye nemességét és egyúttal királyi szóval biztosítékot adott, hogy ezt az adományt minden 
bírói fórum előtt megvédi. 

A 8000 ezüst forintos összeg - tekintetbe véve, hogy fegyveijog megváltása címén a 
birtokok értékének 1/10-ét vetették ki - igen nagy kedvezményt jelentett az egész vármegye 
számára és egyúttal alátámasztja, hogy a nógrádi nemesség I. Lipót különös kegyében állott. A 
császár és király grófi címmel jutalmazta Koháry István főkapitány töretlen hűségét és helytállá-
sát Fülek 1682. évi kuruc és török ostroma során, majd harmadfél éves kuruc fogsága idején. A 
túlerőnek engedve a nógrádi nemesség ugyan hűséget fogadott Thökölynek és szolgálta is a ku-
ruc fejedelmet, azonban mihelyt Bécs és Esztergom felszabadítása után, 1683 novemberének 
elején Sobieski János szövetséges lengyel seregei megjelentek Szécsény alatt, ugyanők - Heves-
és Külső Szolnok, valamint Pest-Pilis-Solt megyebeli nemes atyafiaikkal együtt - siettek vissza-
térni a király hűségére, majd - ha sok síránkozással is - részt vettek a török elleni harcokban, 
Buda és Eger ostromában is.5 

Alig néhány hónappal I. Lipót kivételes kedvezményének elnyerése után, 1703 szep-
temberében a nógrádi nemesség Gács, Kékkő és a palánkkal sebtiben megerősített Szécsény 
falai mögé húzódva néhány hétig fegyverbe szállva próbált szembeszállni az általa tolvajoknak 
minősített első kuruc csapatokkal. Amikor azonban a Bécstől és Kohárytól remélt segítség elma-
radt - titokban hűségnyilatkozatot helyezve el a garamszentbenedeki konvent levéltárában -
nyíltan Rákóczira esküdtek fel.6 Közismert történelmi tény, hogy a kuruc fejedelem udvarának 
kulcsszerepet játszó személyiségei között igen sok nógrádi birtokos nemest találtunk: minde-
nekelőtt Ráday Pált, azután Forgách Simon és Gyürky Pál tábornokokat, Sréter János, Török 
András, Vay Adám, Gerhard György, Bulyovszky Dániel főtiszteket és tanácsosokat.7 

A megye nemességéből is - számításaink szerint - mintegy 130-an személyesen is részt 
vettek a szabadságharcban. 

A megye kuruc fennhatósága a romhányi csata (1710. január 22.) előtt, 1709 novembe-
rében változott meg: a császári seregek megszállták a falvakat, mezővárosokat, a megerősített 
várkastélyok közül a legfontosabbat, Gácsot elhagyta parancsnoka, a francia Bonefús, Kékkőt és 
Divényt pedig egyszerűen visszavették mindvégig császárpárton maradt földesuraik, br. Balassa 
Ádám és gr. Zichy Ádám. Koháry István is visszakerült füleki, szécsényi uradalmai és apróbb 
jószágai birtokába. A megye köznemessége pedig „szánva-bánva bűneit" nagy többségében siet-
ve tette le a hűségesküt I. József királyra. A dühöngő pestisjárvány közepette a súlyos adóterhek-
től elcsigázott nógrádi jobbágyságnak és a katonai kötelezettségek teljesítésébe anyagilag bele-
rokkant nemességnek egyaránt a béke lett a fő célja, ezért Rákóczit és híveit proskribáló 1709-es 
pozsonyi labanc országgyűlést követően, a fej- és jószágvesztés rémétől menekülve ismét a bécsi 
hatóságokat ismerték el uruknak, hogy ezáltal megmentsék családjaik létalapját, birtokaikat és 

4. Uo. IV. k. 7-11. p. 
5. PÁLMÁNY B., 1986. 12-14. p.; PÁLMÁNYB., 1985.a. 160. p. 
6. PÁLMÁNY B., 1986. 54-55., 59., és 80-83. 
7. R. VÁRKONYI Á., 1978. 4. p. 
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ne váljanak földönfutó száműzötteké.8 Az 1604 és 1711 közötti, rendi mozgalmaktól viharos 
évszázadban mindig ez a pragmatikus politizálás jellemezte a megye urait. 

A szatmári békét követő 100-110 évben a nógrádi nemesség mértékadó, vagyonos és 
pallérozott rétegének politikai magatartásra a teljes loyalitás, a Habsburg uralkodók iránti, 
szinte kínosan egyöntetű hűség hangoztatása és szükség esetén, - így Mária Terézia örökösödé-
si, II. József török és I. Ferenc francia ellenes háborúi alatt - a katonáskodási kötelezettség ter-
heinek vállalásával való bizonyítása mellett a rendi előjogok és a nemesi hagyományok őrzése 
egyaránt jellemző volt. Bél Mátyás is kiemelte, hogy e megyében az egész nemesség magyar 
vérű, különösen ragaszkodik ősi szokásai megőrzéséhez, természete szerinti mind a tudományos 
műveltségre, mind a katonáskodásra alkalmas, mindkét téren sok hőst - Werbőczit, Toldit -
adott a hazának. A nógrádi nemesurak a nyilvánosság előtt díszesnek, méltóságosnak, barátsá-
gosnak mutatkoznak, az esküvőket, temetéseket ősi pompával ülik meg, ha tisztán idegenajkú 
jobbágyok között laktak is, családtagjaikkal valóságos kis magyar „gyarmatot" alkottak és őriz-
ték a magyar nyelvet.9 

A nemesi kúriák, sőt a Balassák, Berénviek, Forgáchok, Jankovichok, Kohárvak, Zich-
yek főúri kastélyainak a falai között is a nemzeti érzés uralkodott, a tehetősebb, műveltebb földc-
surak között pedig sokan csendesen, de annál szorgalmasabban ápolták a magyar nyelvű iro-
dalmat, a művészeteket és a tudományokat. A nemesi patriotizmus a nógrádi eredetű vagy illető-
ségű, irodalmi működést kifejtő értelmiségiek szűk, de annál értékesebb csoportját rendi és val-
lási hovatartozástól függetlenül egyöntetűen jellemezte. Elég legyen itt néhány nevet említeni: a 
katolikus főurak közül magyarul verselt gr. Koháry István. Zrinyi Miklós nagy csodálója és mű-
veinek (A török áfium ..., Ne bántsd a magyart!) első kiadójaként írta nevét irodalomtörténetünk 
lapjaira gr. Forgách Simon. A birtokos köznemesség zöme protestáns - többnyire evangélikus, 
részben kálvinista - lévén az anyanyelv ápolását és egyházi, irodalmi téren való használatát ele-
ve a szívén viselte. Kiemelkedik e téren is Ráday Pál, Rákóczi fejedelem legbensőségesebb híve, 
aki emigrációjából hazatérve ludányi kúriájában napló-, útleíró és könyvgyűjtő tevékenységbe, 
valamint Nógrád vármegye történetének forrásai gyűjtésébe kezdett. Fia, a gondos, külföldi ta-
nulmányaiból visszatérve temérdek pénzt áldozott a magyar nyelv és műveltség emelésére, a 
tudományok művelésére. Mecénásként támogatta Batsányi, Baróti Szabó Dávid és Kazinczy 
magyar irodalmi tevékenységét. Szoros volt a kapcsolat a megye legjelesebb tanintézete, a 
losonci református gimnázium nagyhírű tanárcsaládja, a Kármánok és a patrónusi segítséget 
nyújtó Rádayak között is. A nagyatya, Kármán András rektori tevékenysége (1713-1760) alatt 
fejlődött az iskola országos jelentőségű, vonzáskörű gimnáziummá, az apa, idősebb Kármán 
József működése éveiben (1760-1795) a losonci intézet nagygimnáziummá és teológusképző in-
tézetté fejlődött, ahol a magyar szellem és a természettudományos alapra épülő önálló gondol-
kodás dívott. Az unoka, a rövid életű, fényes tehetségű ifjabb Kármán József pedig egyenesen a 
nemzeti romantikus és szentimentalista regény- és drámairodalom (Fanni hagyományai) egyik 
megteremtőjeként alkotott maradandót. A losonci gimnázium, bőkezű támogatói, a Rádayak, 
Kármán József ügyvéd és Unghváry János mérnök egyaránt kiemelkedő szerepet játszottak a 
magyar nyelvű színjátszás létrehozatalában.10 

A katolikus vallású nógrádi írók, tudósok, akár egyházi, akár világi pályán működtek 
is, bár általában latin nyelven írtak, szintén a magyar hagyományok, a nemzeti történelem meg-
ismerése érdekében szorgoskodtak. Az ország történeti és földrajzi leírására a jezsuita 

8. BELITZKY J„ [1973] 227., 235. p. 
9. BÉLM., 1984. 285-287. p. 

10. BELITZKY I., [1973] 270-272. p. 
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Szentívánvi Márton és Timon Sámuel 1690 és 1705 között kiadott műfajteremtő munkái nyo-
mán Nógrád megye „históriáját" elsőként Radványi Ferenc kéziratos műve (História de Comita-
tus Nógrád) foglalta össze, egyúttal alapot nyújtva Bél Mátyás Notitiája nógrádi fejezetének is.11 

A megyetörténetirás nógrádi eredményeit nyolc évtizeddel később Mocsáry Antal (1757-1832) 
fejlesztette tovább, amidőn sokéves munkával összegyűjtötte és - történetírásunkban elsőként 
magyar nyelven - megírta Nógrád vármegye históriai, geográphiai és statisticai tekéntetben 
(1826), című négykötetes művét. De e teljesítményeket is felülmúlta az ipolybolyki születésű 
jezsuita, Katona István (1732-1811), aki 42 kötetes Historica critica regni Hungáriáé című kiad-
ványával megalapozta a magyar történetírás kritikailag felülvizsgált forrásbázisát. 

A csendes magyar érzület II. József nyelvrendelete és - főleg - a nemesi előjogokat 
alapjaiban támadó népszámlálási és kataszteri felmérési rendeletei végrehajtása nyomán válto-
zott hangos tiltakozássá. Az 1790-1791-es országgyűlésen Nógrád főnemesi és köznemesi köve-
tei Ócsai Balogh Péter, Muslay Antal - a magyar nyelv hivatalossá tétele mellett már fennhan-
gon és a királyi dikasztériumok rendeleteinek visszautasításával, elszabotálásával is kiálltak.12 

A nógrádi nemesség magatartásának kettősége - a loyalitás és a rendi kiváltságok ma-
kacs védelmezése - a napóleoni háborúkat követő évekig jellemző volt nemcsak a vármegye, ha-
nem a legtöbb nemesi önkormányzat politizálására is. A gazdasági, társadalmi és politikai át-
alakítás szükségességének felismerése csak a reformkorban hozott döntő változást, megteremtve 
a szoros összefonódást a nemzeti önállóság és a polgári átalakulás programjai között. 

A társadalom történetének vizsgálata során nem kerülhetjük meg a szóbanforgó helyi, 
vagy regionális közösség létszámában, rétegződésében bekövetkezett változások kvantitatív 
módszerű vizsgálatát, mert így érzékeltethető az egyes rétegek, csoportok súlyában, vagyoni-
jövedelmi viszonyaiban bekövetkezett elmozdulások mértéke. 

A vármegye népessége a 18. század során ma hihetetlennek tűnő mértékben növeke-
dett. Acsády Ignác az 1720-as országos összeírás alapján 247 településen (köztük 8 mezőváros-
ban, 34 curialis és 211 jobbágyközségben) összesen 4.713 adózó háztartást vett alapul, ezt 6 fős 
átlaglétszámmal szorozva 28.278 főre becsülte az adózó népességet, ehhez hozzáadva a nemes-
ség, lelkészek, tanítók, szabadosok, zsidók 2.145 főre becsült számát összesen 30.423 főt ka-
pott.13 Számítási módját - a 6 fős háztartási szorzószám és a forrásból kihagyott népesség aránya 
vitathatósága miatt - sokan kétségbe vonták. Dávid Zoltán pl. arra a megállapításra jutott, hogy 
az országos összeírás a létező háztartásoknak csak kb. 1/3-át tüntette fel.14 A vita fő jellemzője 
azonban sokáig az volt, hogy nem dolgoztak fel más, országosan fennmaradt összeírást, a sokat 
kritizált forrás maradt az újabb becslések kiindulópontja. Újítást jelentett, amikor Belitzky János 
megyei rovásösszeírások alapján számolta ki Nógrád becsült népességét. Szerinte ezekben a 16 
évesnél idősebb jobbágy és zsellér férfiakat és nőket személyenként 1 Ft adóval rótták meg, va-
gyis a behajtott forintösszeg (1797-ben 39.606, 1704-ben 40.734, 1709-ben 40.735 Ft) nagyjából 
azonos a felnőtt paraszt lakosság számával. A férfiak és nők arányát 50-50 %-nak véve levonta a 
nem házas felnőttek becsült arányát (30 %) és a kapott háztartásszámot 5 fős átlaglétszámmal 
szorozva 71.285 főnyi paraszti népességet kapott 1704-ben és 170-ben. A megye nemessége 
(Belitzky szerint 1709-ben 202 birtokos nemes, 289 armalista, félnemes és szabados) 5 fos 
„családi" szorzószámmal 2.455 főt, a 876 hajdú pedig - a parasztokhoz hasonló szorzásokkal -
3.045 főt számlált családostul. Ez utóbbiakkal együtt a megye népessége 76.785 főt - kerekítve 

11. PÁLMÁNY B„ 1989. 19-21. p. 
12. REISZIG E., [1911] 491. p. 
13. ACSÁDY I., 1896. 57., 77-78. p. 
14. DÁVID Z„ 1957. 
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80.000 főt - számlált, azaz változatlan maradt 1697 és 1709 között.15 Véleményünk szerint az 
egyformán 40.000 Ft körüli adókivetés nem vehető alapul a felnőtt adózók számának megállapí-
tásához, mivel a megrovásolás a személyek mellett a jószágokra, gabona- és boijövedelmekre, 
valamint egyéb jövedelmekre is kiterjedt. Emellett előre megadott, egyformán 40.000 Ft-os ro-
vásösszeg alkalmankénti felosztásáról volt szó az összeírások során, ún. repartitio-ról, nem in-
duktív módon jött ki a végeredmény. 

A valóban megbízható, új forrást az 1707. évi kuruc rovásösszeírások képezik, amelye-
ket N. Kiss István dolgozott fel.16 Nógrádi adatai összesítésben adják meg a paraszti, nemesi, 
nemes katonai és paraszt katonai dica számokat, de a losonci járás háztartásonként készült ösz-
szeírása fennmaradván elkülöníthető a „munkaerőre" kivetett adóösszeg aránya (42,56 %) és a 
tényleges „családlétszám" (4,46 fő) is. Mindebből kiszámítható volt a parasztság lélekszáma (a 
részleteket mellőzve: 32.187 fő). A nemesség 1709-ben (Belitzky téves adatával szemben) 4 fő-
papi birtokon túl, 12 világi főnemesi rangú, 209 birtokos köznemes rendi állású és 259 armalis-
ta, félnemes és szabados felnőtt férfiból - összesen 480 „családfőből" - tevődött össze. A nógrádi 
parasztság a fentiek alapján 32.000-32.500 főre, a nemesség pedig 2.200-2.400 főre, a népesség 
(34.000-35.000 lélek) 6,3-7,0 %-ra becsülhető. Acsády számításai tehát Nógrád megye vonatko-
zásában is helytállónak mondhatók, mivel az 1709-1710-es pestis óriási pusztításai és az 1710-
es évek nagyarányú Alföldre vándorlása miatt a megye népessége még két évtizedig stagnált és 
1731-ben is csak 36.000-37.500 főt számlált - Nagy Nógrád főesperesség canonica visitatiojából 
nyert, illetve következtetett adataink alapján.17 

II. József népszámlálása 1785-ben 147.035 fő tényleges népességet mutatott ki a me-
gyében 1785-ben, ami kereken négyszerese az 173 l-re becsült lélekszámnak. E szinte hihetetlen 
népszaporulat reális voltát feltétlenül ellenőrizni kellett. Egyrészt egyes helységek lakossága is 
hasonló ütemben növekedett: 1731 és 1787 között Szécsény 635 főről 2.597 főre, 
Balassagyarmat 600 főről 2.778 főre, Érsekvadkert 675 főről 1.907 főre, a kis és elzárt Hollókő 
50-55 főről 227 főre szaporodott.18 Másrészt a pontosan vezetett római katolikus anyakönyvek-
ből 1-2 helységben elvégzett számításaink eredményeként megállapítottuk, hogy 1755 és 1787 
között a születési arányszám 54-55 %o, a halálozási ráta viszont 34-35 %o volt, vagyis a termé-
szetes szaporulat igen nagynak mondható. Harmadsorban folytatódott a hegyvidéki szlovák né-
pesség betelepülése is és feltehetően ellensúlyozta a vármegye hatóságai által az 1720-as évektől 
mind szigorúbban tiltott Alföldre vándorlás lakosságcsökkentő hatását. 

Az 1784-1787-es népszámlálás a megye 74.669 főnyi férfilakosságán belül 3.154 ne-
mest, 159 papot és 48 tisztviselőt és honoratiort mutatott ki. Ez a kiváltságos, illetve kiemelt 
jogállású réteg az összes férfi 4,49 %-át tette ki - összehasonlításként: Pest-Pilis-Solt vármegyé-
ben (2.956 nemes, 369 pap, 97 tisztviselő; 2,48 %) ennél jóval kisebb, Heves-Külső Szolnok 
vármegyében (5.638 nemes, 196 pap, 44 tisztviselő; 7,03 %) viszont jelentősen nagyobb arányt 
számitottunk ki a magyar- és horvátországi ráta pedig (166.229 nemes, 13.685 pap, 4.612 tiszt-
viselő, 5,06 %) a szabad királyi városok enyhe összpontosító hatása (6,06 %) miatt a nógrádinál 
kissé magasabb volt. A „nemesek" alatt a népszámlálás korra való tekintet nélkül a magukat 
nemesnek valló családok valamennyi férfitagját értette, förendűeket, birtokos és birtoktalan köz-

15. BELITZKY J.t [1973] 228-234. p. 
16. N.KISS I., 1980. 77-113. p. A számításokat bővebben indokolva elvégeztük: PÁLMÁNYB., 1988. 190-193. p 
17. PÁLMÁNYB., 1985. 17-21. p 
18. EPL. Canonicae visitationes 1731. (IV/23.) 
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nemeseket egyaránt, rátájuk pedig 4,56 %-ra rúgott Magyar- és Horvátországban, amihez képest 
a nógrádi világi nemesek 4,22 %-os aránya az átlaghoz közelinek mondható. 

A vármegye nemessége területileg egyenetlenül, bizonyos településekre összpontosulva 
helyezkedett el. A kiemelt jogállású településeken, a 11 nógrádi mezővárosban lakó 8.926 férfi 
között 501 (5,61 %) nemes, 61 (0.68 %) pap és 24 (0,27 %) tisztviselő akadt, azaz a kiváltságo-
sok 17,44 %-a tömörült az oppidumokban (a világi nemeseknek pedig 15,88 %-a), míg az össz-
lakosságnak csupán 11,97 %-a. 

A legtöbb nemesember Losoncon, a leginkább városias piac- és kulturális központban 
élt: a 223 nemesúr az 1.142 főnyi férfinépesség 19,52 %-át tette ki, Szécsényben szintén jelentős 
számú nemesség tömörült: 114 férfi (9,07 %). Balassagyarmat a 18. században még telkes gaz-
dák és céhes iparosok által lakott falusias oppidum volt, a megye csak 1790-ben tette át szék-
helyét és ezzel együtt hivatalit a közeli Szügyből. Mindez tükröződik a kiváltságosok alacsony 
számában: 35 nemes (2,56 %) 2 pap és 1 tisztviselő élt e településen. A többi, teljesen falusias, a 
városok központi szerepköreit alig, vagy egyáltalán nem betöltő oppidumban elenyésző volt a 
feudális kiváltságokat élvezők száma és aránya: (az 1784/87-es népszámlálás alapján).20 

1. sz. tábla 

A nógrádi mezővárosokban élő kiváltságos férfiak megoszlása rendi állás szerint 
1784-1787 között 

Mezőváros neve A kiváltságos férfiak rendi állás szerint Mezőváros neve 
Pap Nemes Tisztviselő, 

honoratior 
Összes férfi közül 

Keresztény Zsidó 
Balassagyarmat 2 35 1 1092 273 
Divénv 1 7 1 465 -

Fülek 19 50 1 670 — 

Gács 15 5 534 -

Kékkő 1 8 502 — 

Losonc 6 223 2 1142 
Losonctugár - 23 346 -

Nagyoroszi 2 6 1 784 — 

Nógrád 2 - 1 469 -

Szécsény 27 114 9 1074 183 
(Ersek)vadkert 1 20 - 988 — 

Összesen 61 501 24 8470 456 
0,68 % 5.610% 0.27 % 100,00 % 

Nógrád vra. 159 3154 48 73778 891 
0.21 % 4.22 % 0,06 % 100.00 % 

A megyében több curiális, illetve armalista nemesek által lakott község is volt, ame-
lyekben akkoriban még jóval több nemesembert találtak, mint a mezővárosokban: a Cserhát-
völgyi Szentivánban 148, Megyerben 143, Rimócon 115, Géc helységben 95 férfit írtak össze. A 

19. DÁNYI D.-DÁVID Z.. 1960. 23. éskőv. 
20. Uo. 
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nógrádi nemesség tehát a 18. század végén is zömmel falvakban élt. alapvető foglalkozása, kere-
seti forrása a mezőgazdaság volt. A keresztény felekeztek papságának száma a megye két feren-
ces kolostorának otthon adó Szécsényben és Füleken volt jelentős, míg a királyi szolgálatban 
álló tisztviselők és a felsőfokú képzettségű nem nemes értelmiségiek - orvosok, ügyvédek, gaz-
datisztek - száma minden mezővárosban elenyésző maradt. 

A nemesség jogi helyzetét alapvetően meghatározta rendi hovatartozása: a főrendeket 
alkotó főpapok és világi főnemesek birtokolták a nagy uradalmakat és viselték a legmasabb ál-
lami, vármegyei, katonai tisztségeket, személyesen részt vettek a felső tábla ülésein. A birtokos 
és birtoktalan köznemes között a földtulajdonnal és jobbágyok felett való rendelkezés megléte, 
illetve hiánya további jelentős különbségeket vont maga után: a birtokos nemesi státus előfelté-
telét képezte az állami, vármegyei és uradalmi hivatalviselésnek. A hivatallal, gazdatisztséggel 
járó anyagi felelősség fedezetét a saját földbirtok képezte, ezért armalista, tehát birtoktalan ne-
mes nem viselhetett ilyen tisztséget. Az armalisták jogi helyzetére rányomta bélyegét adókötele-
zettségük: először az 1596. évi t. te. írta elő, hogy a városi polgári, illetve más adóköteles telken 
lakó címeres nemesek földjeik után tartoznak az államnak adózni, a megyének pedig tűrni a 
rovásolását, majd több törvény is megerősítette ezt, míg az 1723. évi 6. tc. katonai kötelességeik 
teljesítése fejében szentesítette a nemesek személyi adómentességét, viszont végérvényesen ki-
mondta, hogy a városokban, mezővárosokban lakó armalisták megyei háziadót kötelesek adni.21 

Ez az adó a pénzbeli taksa volt, amelyet a vármegyék ekkor már egy évszázada kivetettek 
armalistákra, szabadosokra, iparosokra, kereskedőkre. A címerlevelesek félig-meddig adózóvá 
tétele jogilag is majdnem elmosta a különbséget a jobbágytelken ülő birtoktalan nemesek és a 
telkes gazdák között, a paraszti életmód közös vonásai pedig a mindennapok során tették hason-
lóvá a „kisnemesi" rétegek és a jobbágyok módosabbjainak helyzetét. 

A 18. század a birtokadományozás nélküli, pusztán címereslevéllel történő nemesítések 
tömegessé válásának a korszaka volt. Elsősorban az örökös jobbágyság kötelékeiből félig-
meddig már felszabadult elemek - mezővárosi, parasztpolgárok, iparosok, végvári katonák, ura-
dalmi ispánok - másrészt meggazdagodott telkes jobbágyok szabályos üzletet kötve földesuruk-
kal előbb manumissionalest, azaz szabadságlevelet vásároltak, majd a nemesség és címer ado-
mányozó királyi oklevél megszerzése után az esetek jelentős részében néhányszáz forint kölcsönt 
adva a birtokosnak kamat címén az ideiglenes átruházással megkapott egész, vagy töredék job-
bágytelek műveléséből számrazó hasznot élvezhették és egyúttal mentesültek a robot és cenzus 
szolgáltatása alól. Az inscriptio mint telekhasználati forma az armalisták általános vagyonszer-
zési módja volt a 16-18. században, csak az úrbérrendezés után kezdett ritkulni.22 Nógrádban a 
17. században legalább 130-140 család vált armalistává, nemesi kiváltságaik alapján személyük 
a vármegye, mint közigazgatási és ítélő fórum joghatósága alá került. 1688-ban a megye nemes-
sége a taksa helyesbítési jegyzék szerint az alábbi rendi és vagyoni tagolódást mutatta:13 

21. Corpus Juris Hungarici - megfelelő tőrvények. 
22. VARGA J„ 1969. 226-245. p.; PÁLMÁNY B., 1985/b 14-17. p.; PÁLMÁNY B„ 1988. 180-181. p.; PÁLMÁNY B„ 1991. 139-148. p. 
23. NML. IV-A-7/b. Dic. öi. 10. sz. (1688), PÁLMÁNY B., 1985/b 13-14. p. 
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2. sz. tábla 

Nógrád vármegye birtokosainak rétegződése taksafizetésük alapján 1688-ban 

Taksa A birtokos rendi állása 
Dénár Kincstár Főpap Főnemes Birtokos 

nemes 
Armalista Félnemes, 

szabados 
Összesen 

11-20 — - — 40 121 5 166 
21-23 - - — 61 6 - 67 
31-40 - - — 13 - - 13 
41-50 - - 1 11 - - 12 
51-100 - 1 23 - — 24 
101-200 - 2 5 - - 7 
201-300 1 - 1 1 - - 3 
400 - 1 - - - - 1 
600 - 1 2 - - - 3 
900 — - 1 - - - 1 
Összesen 1 2 8 154 127 5 297 

A királyi kincstár egy nagyobb birtok ura volt és a kivetett taksa 2,49 %-át fizette, az 
esztergomi érsekség és a váci püspökség viszont - lévén a legnagyobb birtokosok között - 8,31 
%-kal részesedett a vagyon nagysága szerint kivetett adóteherből. A 8 világi főnemes közül a 
leggazdagabb e megyében is gr. Koháry István volt (900 d.), a fiileki és a szécsényi uradalmak 
birtokosa, majd gr. Zichy István kamara elnök divényi uradalmi és a kékkői jószágok felét zá-
logban birtokoló Szunyogh Gáspár és felesége következtek (600-600 d.). Kisebb jövedelmei 
kellett beérnie a főispán gr. Forgách Ádámnak (300 d,) és Simonnak (200 d.), a törzsökös birto-
kos Balassáknak (200 és 50 d.), Berényieknek (100 d.). A mágnások bár a vármegye nemessé-
gének csak 2,69 %-át tették ki, a vagyonok negyedét (24,51 %) mondhatták a magukénak. 

A megyei köznemesség sorai között a birtokosok (154 családfő) számszerűleg is elérték 
az abszolút többséget (51.85 %), vagyonuk pedig a hadisegély fizetésre kötelezett birtokok be-
csült jövedelmének a felét (50,44 %) tette ki. Vagyoni differenciálódásuk elég számottevő volt, 
mert ugyan 2/3-uk (101 családfő, 65,58 %) a birtoktalan armalistákkal azonos szinten volt, 6 
familia (a Nyáryak, Bossányi Miklós, Géczy István, Gerhard György, Wattay János, Jánoky 
Zsigmond) kiemelkedően jómódú lehetett, a középrétegeket pedig 57-en képviselték. Az arma-
lista családok száma (127; 42,76 %) és összvagyona (a hadisegély összegének mindössze 13,76 
%-val részesedvén) jócskán alatta maradt a birtokos nemesekének. 

A Rákóczi-szabadságharc idején a nógrádi köznemesség testületileg csatlakozott a ku-
rucokhoz és vállalta a hadseregben való katonáskodást, illetve a hajdúk és lovasok felszereléssel, 
élelemmel való ellátásának terheit is. Az adókivetés alapját a birtokok jövedelme képezte. Az 
1709-es jegyzék dica (rovás) kulcs alapján (30 Ft jövedelem egy rovás) határozta meg az egyes 
nemesi famíliák hozzájárulásának a mértékét.24 A rendi megoszlásban különbséget jelent az 
1688-as arányokhoz képest, hogy ekkor már a birtoktalan armalisták, szabadosok és félnemesek 
alkották a többséget (260 családfő, 53,61 %), a birtokos köznemesség viszont számbeli kisebb-

24. NML. IV-A-7/b Dic. öi. 39. sz. Repartido impositionis Sárospatakiensis quad dicas Inclyti Comitatus Neogradiensis (1709) Elemzésre ld. 
PÁLMÁNY B„ 1985/b 17-21. p. 
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sége (209 családfő, 43,09 %) ellenére vagyonilag már a többségre szert tett (56,41 % adó része-
sedéssel) és. - a jobbágyság után - a szabadságharc katonai terheinek fő képviselője volt. A fő-
rendek továbbra is szűk réteget képeztek a megyében. A 4 főpapi birtok (a váci püspökség és 
káptalan mellett a király hűségén maradt esztergomi érsekség birtokait elnyert garamszentbene-
deki és váradi káptalanok) továbbra is kis jelentőséggel bírt (1,69 % adó részesedéssel), viszont 
a 12 világi főnemes (11,50 % adó rátával) a legnagyobb jószágokat birtokolta: a három labanc 
főúr, Koháry István, Zichy István és Balassa Adám elkobzott birtokaiba Eszterházy Dániel és 
Forgách Simon generálisok mellett a Balassa család kurucpárti tagjait iktatták be. A legmódo-
sabb nógrádi főnemesekké Eszterházy Dániel (180 dica) és Forgách Simon (150 dica) váltak, de 
jelentős birtokai voltak Eszterházy Antalnak (65 dica) is. A fejedelem udvarában, hivatalaiban 
és hadseregében magas tisztségeket betöltő köznemesek - Vay Adám udvari tanácsos (115 dica), 
Bulyovszky Dániel alsóházi titkár (60 dica), Darvas Ferenc (60 dica) és Darva Mihály (50 dica) 
alispánok, Nagy János ezredes (45 dica), Gerhard György (45 dica), Sréter János (32 dica) és 
Török András (25 dica) udvari tanácsosok, valamint Ráday Gáspár (40 dica) a legtekintélyesebb 
kálvinista birtokos alkották a benepossessionatus csoportot. A birtokos nemesek 3/4-e (154 csa-
ládfő, 73,68 %) azonban szerény vagyon ura volt, 20-an adómentességet kaptak „miserabilis", 
öreg vagy özvegy voltuk miatt, 134-ük tehetőssége pedig alacsony, 1-10 rovásnyi szintet ért el. 

Abirtoktalan nemesek 260 családfős tömege zömében (43 családfő 16,54 %) vagyonta-
lan vagy csekély, 1-10 dica számú jószág felett rendelkező (192 családfő, 73,84 %) ember volt. 
Kivételt egy tucatnyi tehetős, szarvasmarhákat, juhokat, sertéseket nyájszámra tartó és száznál 
több pozsonyi mérőre való gabonavetést művelő parasztnemes képezett. Bél Mátyás is kiemelte a 
sipeki Bálás család tudatlan, de a göbölytartáshoz módfelett értő voltát, de hasonlóak voltak a 
rimóci Percze Farkas (18 dica), a becskei Tóth Mihály (22 dica) a csitári Csikány Miklós (50 
dica) és a gácsfalvi szabadosok közössége (25 dica) élet- és vagyoni viszonyai is. 

3. sz. tábla 

A nógrádi nemesi birtokokra követelt hadisegély megoszlása a birtokosok rendi állása szerint 
1709-ben 

Dica 
szám 

A birtokos rendi állása 
Dica 
szám 

főpap főnemes birtokos 
köznemes 

armalista 
szabados 

Összesen 

0 - - - - 20 9,57 % 43 16,54 % 63 12.99 % 
1-5 1 25,00 % 2 16,67% 93 44,50 % 147 56,54 % 243 50,10 % 
6-10 2 50,00 % 3 25,00 % ' 41 19,62% 45 17,31 % 91 18,76% 
11-15 - - 1 8,33 % 17 8,13 % 13 5,00 % 31 6,39 % 
16-20 - - 1 8,33 % 9 4,31 % 6 2,31 % 16 3,30 % 
21-25 - - - 4 1,91 % 4 1,54% 8 1,65% 
26-30 - - 1 8,33 % 5 2,39 % 1 0,38 % 7 1,44% 
31-40 1 25,00 % 1 8,33 % 11 5,26 % — - 13 2,68 % 
41-50 - - - 6 2,87 % 1 0,38 % 7 1,44% 
51-60 - - - 2 0,96 % - - 2 0,41 % 
61-70 - - 1 8,33 % - - - 1 0,21 % 
71-81 - - 1 8,33 % - - - 1 0.21 % 
110-120 - - - 1 0,48 % - - 1 0,21 % 
140-150 - - 1 8,33 % - - - _ 1 0,21 % 
Összesen 4 100,00 % 12 100,00 % 209 100,00 % 260 100,00 % 485 100,00 % 
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A Rákóczi pártiak uralma a romhányi csata - 1710. január 22. - után megszűnt Nógrádban, 
egy évvel később nemességvizsgálatra került sor a megyében.25 A nemes férfiak szabadságharc 
alatt tanúsított magatartását vizsgálták nem kisebb téttel, mint hogy eldöntsék kik voltak hűsé-
gesek I. Józsefhez és kik voltak hűtlen, felségáruló lázadók, akiknek jószágvesztéssel kellett 
bűnhődniük. A megyegyűlés négy csoportba sorolta a nemesurakat: 54-en követték a visszavo-
nuló kurucokat, köztük volt Ráday Gáspár, Ráday Pál, Török András, Gyürky Ferenc, Géczy 
Zsigmond, Nagy János ezredes, Bulyovszky Dániel, a Jeszenszky, Mocsáry, Pelargus, Disznóssy 
családok több tagja. Bár tucatnyian a száműzetésbe is követték a fejedelmet, többnyire kegyelmet 
kértek, hűségesküt tettek és - mint említettük - birtokaikon éltek tovább. Mintegy 30 nemesúr a 
harcokban, vagy a súlyos pestisjárványban elhunyt anélkül, hogy visszatért volna I. József hívei-
nek táborába. Bár sorsuk egyénileg alakult, örököseiknek hosszabb igazolási és pereskedési pro-
cedúra után általában sikerült megtartani a veszélybe került birtokokat. A harmadik csoportba 
Feja János alispán és Bossányi Ferenc hadbiztos került, ők még a Rákóczit és híveit proskribáló 
1709-es pozsonyi labanc országgyűlést követően, besztercebányai fogságuk alatt hűséget fogad-
tak I. Józsefnek és a vármegye alispánjai lettek. A negyedik csoportba sorolták a nógrádi nemes-
ség túlnyomó többségét, 248 családfőt, akik a vizsgálat idején politikailag hűségesnek bizonyul-
tak. Közülök 179 fő - megye vizsgálat alá vont 334 nemesurának többsége (53,59 %) - a sza-
badságharc folyamán végig otthon maradt, fegyvert nem fogott, csak hadiadót fizetett. Többnyi-
re armalisták voltak, akik paraszti életmódjuk folytán nem is értettek a hadakozáshoz. A török 
hódoltság másfélszáz évének és a megyén többször átvonuló kuruc és labanc seregnek fegyverrel 
is nyomatékosított hűségre szorító parancsainak a tapasztalatai a földjük, házuk, életük megtar-
tása érdekében a mindenkor hatalmon lévőkhöz való alkalmazkodás magatartásának követésére 
ösztönözték őket. 

A további nemesi igazolások már nem a politikai magatartást, hanem a kétséges neme-
sek adózás alá való szorítását célozták. Az udvar abszolutisztikus hatalmát erősítő kormányhiva-
talok és az állandó hadsereg fenntartásához növelni kellett az adóbevételeket, ennek egyik esz-
köze a nemesi előjogokat - mindenekelőtt a személyi adómentességet - maguknak vindikáló, 
birtoktalan és nemesi kiváltságlevél bemutatását mindazonáltal elmulasztó „gyanús" nemesek 
jogállásának a tisztázása volt. 1722-ben 59 család férfitagjait idézték a vármegye járási vizsgáló 
bizottságai elé.26 Az igazoló okmányok - birtokadományozó vagy címeres oklevelek, családi osz-
tálylevelek, házassági szerződések, birtokperek, családfák - beszerzése és bemutatása sok csa-
ládnak komoly nehézséget okozott, mert számos okmány elpusztult az előző viharos századok-
ban, vagy mert az illetők távoli megyékből költöztek Nógrádba, végül azonban a nemestársak 
tanúvallomásai általában kimentették őket a rangvesztés veszélyéből. 

A megye birtokviszonyairól az 1725-1728 között lehet átfogó - bár a források hiányos 
és a tisztázatlan birtokarányok miatt nem egész pontos - képet alkotni. A legnagyobb jószágokat 
az 1686-ban Zichy István kamaraelnök által birtokba vett és a következő esztendőben seniorátusi 
hitbizománnyá alakított divényi uradalom részei képezték. Öt tiszttartóságához Divény egésze, 
Balassagyarmat fele, Losonc egy része mellett már akkor 82 község és 27 puszta lett beosztva.27 

A birtok megszerzéséhez Koháry István adott kölcsönt, ezért haszonélvezetbe kapta a sági tiszt-
tartóság 7 nógrádi és 6 alföldi lakott községét és 10 - zömmel Alföldön fekvő, később betelepí-
tett - pusztát. Koháry István országbró a sági javak mellett 1724-ig zálogbirtokosa volt a 

25. NML. IV-A-l/a. Nógrád vm. nemesi kgy. jkv. 1711. február 11. RF.TSZIG E.. [1911 ] 447, 471 -473. p. 
26. PÁLMÁNYB., 1991. Az igazoló eljárásról ld: RÁCZ I., 1988. 60. és köv. 
27. REISZIGE., [1911] 634. p. tesz említést A Zichy nemzetség divényi senioritásáról. 
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szécsényi uradalom Forgách jogú felének is (Szécsény és Gyöngyös mezőváros bizonyos rátája 
mellett Nógrádban 10 község és 7 praedium, Hevesben 2 község tartozott ide.28 Örökös jogon 
csak Fülek és az odacsatolt domínium (részei kb. 10 község és 4-5 puszta) képezték Koháry és 
unokaöccsei földbirtokát. A vármegye főispánjait a 17. században és a 18. század első felében 
adó gróf Forgách család (1682-1714 II. Ádám, 1714-1736 János Ádám, 1736-1751 Ferenc visel-
te a magas méltóságot) mindvégig csak a gácsi uradalom (tartozékai a gácsi vár és hol 6, hol 
több falu) birtokosa volt, a somoskői domínium 1/2-ét is megtartották (5 falu). A zólyomi gróf 
Eszterházyak bujáki uradalmához Nógrádban 4-5 község és 2-3 puszta tartozott, jórészt még 
folyamatban volt betelepedésük.29 A legősibb nógrádi birtokos nemzetség, a grófi és bárói ágak-
ra szakadt Balassák kékkői uradalma, melyhez Balassagyarmat fele is tartozott, 20 községben és 
6 pusztán uralt kisebb-nagyobb jószágokat. A szintén törzsökös nógrádi, grófi rangra emelkedett 
Berényi nemzetség 7-8 községben és 5-6 pusztán is örökös jogú részbirtokos volt, azonban 
ténylegesen csak Kisbárkányban és néhány kisebb rátában birtokoltak is. Rajtuk kívül báró 
íkladi Szluha Ferenc, mint a 8 községet és 2 pusztát magában foglaló salgói uradalom örökös és 
tényleges földesura, az ősi szabadságait szívósan védelmező Nagyoroszit és Kisoroszit, továbbá a 
kamarára szállt hatvani uradalmat nógrádi pusztáival megszerző gróf Stahremberg Gundakker, 
valamint a néhány falurészt megszerző gr. Wolkra család számítottak új földesuraknak.30 Az 
arisztokráciához tartozott még, de nem a megyében éltek az ajnácskői uradalom urai br. Vécsey 
Sándor és az erdélyi gr. Teleki Pál, aki Szele községet és néhány pusztai részt már megszerzett, 
de a fő birtokot, Szirákot unokaöccse csak később nyerte el házassága révén. 

Nógrád megye két katolikus egyházmegye között oszlott meg, mindkettőnek voltak 
birtokai is: az esztergomi érsekség ősidőktől 6 teljes község földesura volt, a legnagyobb, 
Érsekvadkert az 1733. évben lett vásártartó mezőváros. A váci püspökség Nógrád mezővárosban 
és környékén 5 község és 8 praedium birtokosa volt egész, vagy részjószágként.31 A kisebb egy-
házi birtokosok között kiemelendő a pásztói ciszterci rend Szőlős község felén és 4-5 pusztán 
folytatott már ekkor majorsági gazdálkodást, a váci káptalannak - a püspökséggel folytatott 
hosszú pereskedés folytán ekkoriban kezdett kialakulni a saját birtoka. 

Összesen tehát 8 világi és 2 egyházi nagybirtok, uradalom volt a megyében - ennyi 
maradt az 1848-as jobbágyfelszabadításig is. A főrendek és a birtokos köznemesség vagyoni 
helyzete, tagolódása kvantifikációs eszközökkel, pontosan két - az ország minden, vagy legtöbb 
megyei levéltárában meglévő - összeírásból rekonstruálható. Az 1741. évi 63. tc. alapján min-
den „életét és vérét" Mária Teréziának felajánló magyar nemes hozzájárulást (subsidium) fize-
tett a nemesi felkelő seregek (insurgensek) eltartásához, illetve a tehetősebbek minden nádori 
portányi (128 rovásnyi) vagyonuk után kötelesek voltak kiállítani és felszerelni egy lovas kato-
nát.32 A törvény végrehajtása során Nógrádban elkészített összeírás 237 birtokost tüntetett fel -
az armalistákat, mint birtok nélkülieket ez a kivetés ezúttal nem érintette. Mint az alábbi táblá-
zatból kitűnik a 6 főpapi, illetve szerzetesrendi birtokos, bár szám szerint csak a 2,53 %-át tették 
ki a megye földesurainak, a vagyonuk arányában a kivetett hadisegély 1/8-val részesedtek. A 
főneniességhez tartozó 28 birtokos összvagyona a megyebeli nemesi jószágok nádori portában 
számolt értékének több, mint felét (51,31 %-át) tette ki, ami magáért beszélő bizonyítéka az 
arisztokrácia vagyoni és politikai szupremáciájának. A földesurak 7/8-át kitevő 203 birtokos 

28. A Koháry-Coburg család Radványban őrzött levéltára (SABB) a fiileki uradalmi tiszttartói számadásokban (Rationes provisorales) mutatja 
ki a Koháiy család kiterjedt nógrádi birtokait. 

29. MOL. E 156Uet C 94:3 Aestimatio pagorum et praedicrum adhuc ad Domínium Buják pertinentium (1713) 
30. MOL. U et C 54:17 Cuntinuatio conscriptionis bonorum Salgó(1699), Uo. U et C 32:80(1718), 32:81 (1701) Nagyoroszfalu összeírásai. 
31. PML. XXXII-1 l- l . Váci Püspöki uradalom prefektusi iratok. Nógrád mezóváros stb. 
32. PÁLMÁNY B., 19S5.b 21-24. p. bővebb elemzéssel. NML. IV-A-7-c/6. Öi. 1059. Insurrectionalium actorum minutae Anni 1741. 
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köznemes - a vármegyei önkormányzat vezető ereje - mindazonáltal a nemesi vagyonösszegnek 
alig több, mint 1/3-át (36,59 %) mondhatta magáénak. 

4. sz. tábla 

A nógrádi birtokos nemesek megoszlása rendi állás szerint 1741-ben 

A birtokos rendi állása 
főpap főnemes birtokos 

köznemes 
Összesen 

A birtokosok 
száma, aránya 6 2,63 % 28 11,84% 203 85,64 % 237 100% 
A kivetett hadi-
segély dica száma, 1.787 7/8 7.582 2/8 5.407 3/8 14.777 4/8 
megoszlása 12,10% 51,31 % 36,59 % 100 % 

A nemesség vagyoni tagozódása a kivetett dica számok szóródásának jelentős mértéke 
alapján erős differenciálódást és fokozódó polarizálódást mutat, valamennyi rendi csoporton 
belül. A legnagyobb vagyonnal a megyén belül a divényi hitbizomány ekkori feje, gr. Zichy Imre 
rendelkezett, egymaga fizetvén be az egész nógrádi nemességre kirótt hozzájárulási összeg 14,31 
%-át. A Balassa nemzetség három saját birtokot uraló, immár távoli rokon tagjának, Imre gróf-
nak (841 dica), Ferenc bárónak (223 dica) és László bárónak (52 1/2 dica) igen erősen különbö-
ző nagyságú vagyona jelzi az egyes főrangú famíliákon belül is meglévő különbségeket. A 
Koháry család az agg István halála után már csak a fuleki és a Bosnyák (anyai) jogon örököli 
jószágokat tudta megtartani, így a megye 3. legtöbb adót lerovó családjává „süllyedtek". Az el-
hunyt főispán, gr. Forgách János özvegye, gr. Cziráky Margit szécsényi uradalma képezte a 4. 
legnagyobb nemesi jószágot, ezeket a gr. Starhemberg (504 1/2 dica), a gr. Eszterházy (407 
dica) és a salgói br. Szluha (334 dica) uradalmak követték. 

A köznemesség legmódosabb, „benepossessionatus" famíliái közül egyesek (a Ráday 
örökösök 384 dica, Újfalussy László 303 dica, Jeszenszky Antal 278 dica) vagyona vetekedett a 
megyében fekvő arisztokrata jószágokkal, azonban figyelembe veendő, hogy a főnemesek több-
ségének más megyékben is voltak nagyobb birtokaik csakúgy, mint az esztergomi és a váci egy-
házmegyéknek, így ezek teljes vagyona bizonyára a Nógrádban kimutatott értékek többszörösére 
rúghatott. A köznemesi birtokosok többsége igen szerény vagyon ura volt: 93-uk (45,81 %) ro-
vásösszege 10 dica alatt maradt, vagyis egy egész telkes jobbágy általában 10-12 dica adóját sem 
érte el, további 59 uraság (29,07 %) dica tétele 10 és 30 között maradt. 

5. sz. tábla 

A nógrádi birtokos nemesek vagyoni rétegződése 1741-ben 

Dica szám 
A birtokos rendi állása 

Dica szám főpap főnemes birtokos Összesen 
0-10 - - 2 7.14% 93 45.81 % 95 40.08 % 
10-20 - - - — 37 18.23 % 37 15.61 % 
20-30 - 1 3.57 % 22 10.84 % 23 9.71 % 
30-40 - 3 10.71 % 17 8.38 % 20 8.44 % 
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40-50 — 1 3.57 % 9 4.43 % 10 4.22 % 
50-60 1 16,67 % 2 7.14% 5 2.46 % 8 3,38 % 
60-70 - 2 7.14% 3 1.48 % 5 2.11 % 
70-80 1 16,67 % 3 10.71 % 4 1.97 % 8 3.38 % 
80-90 — 1 3.57 % 2 0,99 % 3 1.27% 
90-100 1 16.67 % - - 1 0.49 % 2 0.82 % 
100-150 1 3,57 % 4 1,97 % 5 2,11 % 
150-200 1 16.67 % 1 3,57 % 3 1,48 % 5 2,11 % 
200-250 — - 2 7,14% — — 2 0.84 % 
250-300 - - 2 7.14% 1 0.49 % 3 1.27% 
300-400 - - 1 3,57 % 2 0.99 % 3 1.27 % 
400-500 1 3,57 % - - 1 0.42 % 
500-600 1 16.67 % 2 7.14% - - 3 1.27% 
700-800 - - 1 3,57 % - - 1 0.42 % 
800-900 1 16,67 % 1 3.57 % - - 2 0.84 % 
2100-2200 - 1 3,57 % - — 1 0.42 % 
Összesen: 6 100,1)1) % 28 100,00 % 203 100,00 % 237 100,00 % 

A birtoktalan, címerleveles nemesség száma a megye taksafizetési jegyzékei alapján a 
század közepéig összesíthető: 1729-ben 44 településen 168 háztartásfőt, 1750-ben pedig 35 
helységben 155 háztartásfőt írtak össze.33 Mind a 16., mind a 19. században gyors ütemben nőtt 
a birtoktalan nemesek száma, ezért meglepőnek mondható a 18. század első felében megmutat-
kozó stagnálásuk. Magyarázatul szolgálhat, hogy a földtelen nemesek teljesen szabadon leköl-
tözhettek - és a későbbi nemességigazoló perek irataiból kitűnőleg sokan ténylegesen le is köl-
töztek - a bővebb határú, földesurakat alig ismerő alföldi mezővárosokba, falvakba, így csökkent 
a számuk. Másrészt a kurialista nemesek által lakott közégekben, pl. Kiskürtös, Ebeck, Megver, 
Géc és Szentivány helységekben lakó töredéktelkes nemeseket a vármegye hatóságai, néhány 
évtizedes habozás után egyértelműen a birtokosok közé sorolták, így vagyonuk is mentesült az 
adózás alól. 

Az 1754-1755. évi országos nemesi összeírás Illéssy János által közzétett névsoraiból 
Nógrád vármegyében 330 nemzetségnév - köztük 3 főnemes, a Balassa gróf és báró, a gr. 
Forgách és gr. Grassalkovich famíliák 9 tagja összesen 792 férfi tagja szerepel rendi csoport, 
lakóhely vagy pláne foglalkozás megjelölése nélkül. Az 1755. május 15-én kihirdetett nemesi 
vizsgálat Illéssy szerint 534 birtokos köznemest és mindössze 162 armalistát, összesen tehát 696 
főt írt össze. Ez az adatsor tehát csak kevés következtetés levonására nyújt lehetőséget.3'1 A szá-
zad második felében a eddig megismert forrásokból nem lehet rekonstruálni az armalisták szá-
mának alakulását, a napoleoni háborúk alatt készült subsidium kivetési jegyzékek pedig nem 
tesznek különbséget a birtokos és birtoktalan kiváltságosok között. 

A birtokos nemesség vagyoni és birtokviszonyai, rétegződésének jellemzői Mária Te-
rézia 1767-ben elrendelt úrbérrendezése helységenként elkészített tabellái alapján, a jobbágytel-
kek földesurak közötti megoszlásának rekonstruálásával ismerhetők meg. Agrár- és társadalom-
történet írásunk jelenlegi legnagyobb vállalkozása, „Az úrbéres birtokviszonyok Magyarorszá-
gon Mária Terézia korában" című történeti statisztikai feltáró és összegző munkálat megyénként 

33. NML IV-A-1 /a. Kgy. jkv. 1729. és 7/b. Dic. öl. 213-216. (1749/50) 
34. ILLÉSSY J„ 1902. 
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dolgozza fel a jobbágyság telekhányad szerinti rétegződését, egyúttal a földbirtokosok alapvető 
vagyonát és jövedelmforrását képező úrbéres jobbágytelkek szerinti tagozódását.35 Nógrád me-
gyére vonatkozólag a statisztikai feldolgozás eredményei még nem kerültek kiadásra, azonban a 
munkálatokat már jórészt elkészítette Sárközi Zoltán kandidátus. Az úrbéres viszonyok előző 
századba visszanyúló gyökereit, illetve az úrbérrendezés végrehajtásának több évtizedes 
„utóéletét" feltáró bevezető tanulmányt pedig közösen állítjuk össze. Sárközi Zoltán hozzájárulá-
sával az alábbiakban közzétesszünk néhány, szempontjainknak megfelelően csoportokba sorolt 
és általunk elemzett összesítő adatot a nógrádi nemesség rétegződésének a 18. század harmadik 
harmadában rekonstruálható állapota érzékeltetése érdekében.36 

6. sz. tábla 

A Nógrád vármegyében kialakított úrbéres telkek földbirtokosok közötti megoszlása 1770-ben 

A birto-
kos 

rendi 
össze-

sen állása 

TeIekszám/32 Jobbágy 
(gazda) 

Házas 
zsellér 

Ilázatlan 
zsellér 

Úrbéres 

% háztartás 
Magjar 
kamara 42 20/32 0.86% 121 182% 123 3,78% 18 6.84% 262 228% 
Főpap 
szQTEteaaid 482 4/32 9,78% 843 1087% 267 8,19% 49 18.63% 1159 10,08% 
FönaiKS 2090 1 2/32 4239% 3702 46.43% 1391 4268% 87 33.08% 5180 45.06% 
Kftnanes 2282 8/32 4628% 3265 4095% 1301 3992% 106 4021 % 4672 40.65% 
fcnmílai 
rurí állási 33 1632 0.68% 42 083% 177 5.43% 3 1.14% 222 193% 
Owesett 4930 28/32 10000% 7973 10000% 3259 10000% 263 10000% 11495 100,00% 
Megoszlás 69,36 % 28,35 % 2,29 % 100,00 % 

Kovacsics adata 4926 7950 3270 261 11481 
69,25 % 28,48 % 2,27 % 100,00 % 

A Kovacsics József illetve a Felhő Ibolya által a Magyar Királyi Kancellária anyagában 
feltárt egykorú összesítés ilymódon mind a jobbágytelkek számát, mind az egyes úrbéres csopor-
tok - jobbágyok, házas és házatlan zsellérek számát illetően módosításra szorul egy minimális 
arányban.37 Az analitikus - községenként és ezeken belül birtokosokként elvégzett - összesítés 
szerint ténylegesen 4930 28/32 úrbéres telket kellett kialakítani (ehhez hozzáadandó a Heréden 
összeírt 4 16/32 puszta telek). Több a telkes jobbágyok (7973) és a másnál lakó zsellérek (263) 
száma, kevesebb viszont a házas zselléreké (3259), így összesen 11.495 úrbéres háztartást talál-
tak a megyében. A megye 258 helysége közül kiemelt jogállású oppidum volt 10 helység, ezek-
ben összesen 334 20/32 telek (a megyében kialakított 6,79 %-a), 690 telkes jobbágy (8,68 %), 
684 házas zsellér (20,92 %) és 92 lakó (34,98 %) tömörült. (A Losoncon kimutatott 4 20/32 
telek, minthogy e szabadalmas mezővárost a későbbiekben nem úrbéres, cenzualista helységnek 

35. Úrbéres bírt. 1970. 
36. MOL. C 59 Helytartótanácsi it. Depaitamentura uibariale, Nógrád m. 
37. KOVACSICS J.. 1957. 20. tábla. 
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minősítették, levonható, így a megyebeli úrbéres telkek száma 4926 8/32-ed lesz, vagyis a 
Kovacsics-féle adattal azonos!) 

Bennünket azonban most a nemesi rendi csoportok egymáshoz viszonyított és csopor-
tokon belül feltárható birtoklási arányai, rétegződése érdekel elsősorban. A Magyar Királyi Ka-
mara mindössze 42 20/32-ed telket, 262 úrbéres háztartást birtokolt, ami a század első harma-
dában a kurucoktól elkobzott és a tisztázatlan birtokviszonyok miatt a Kamara kezelésében tar-
tottjelentős csökkenésére, magánbirtokosok kezére jutására utal. A főpapság mindössze 5 világi 
papi és egy szerzetesrendi (2 28/32 telekkel, 3 jobbággyal a pásztói ciszterciek) jószággal ren-
delkezett. Az esztergomi érsekség (236 16/32 telek, 415 jobbágy, 82 zsellér, 40 lakó) a megyé-
ben a 4., a váci püspökség (185 8/32 telek, 360 jobbágy, 133 zsellér) pedig a 6. legnagyobb föl-
desúr volt, vagyis minimális csökkenéssel megőrizték az 174l-es adatok szerint kimutatható 
rangsor-beli helyüket (akkor 3. és 7. helyen lévén), valamint a világi főnemesekhez, illetve bir-
tokos köznemesekhez viszonyitott vagyoni arányaikat (akkor a főpapság 12,10 %-kal részesedett 
a kivetett hadisegélyből, 1770-ben azúrbéres telkek 9,78 %-át, azúrbéres háztartásoknak 10,08 
%-át mondhatta a magáénak). 

A világi főrendek 30 birtokossal (a megye földesurainak 7,37 %) 2090 12/32 telekkel 
(42,39 %), illetve 5180 úrbéressel (45,06 %) rendelkeztek, ami az 1741. évi dica számban mér-
hető 51,31 %-os részesedéshez képest feltétlen csökkenést jelent. Mindazonáltal továbbra is a 
mágnások közül kerültek ki a legmódosabb, sőt óriási vagyonú földesurak. 

1. gr. Zichy Ferenc 467 8/32 telek 1182 jobbágy 314 zsellér 6 lakó 
2. gr. Forgách János 311 8/32 telek 394 jobbágy 205 zsellér 18 lakó 
3. gr. Balassa Pál 214 16/32 505 jobbágy 180 zsellér 34 lakó 

telek 
4. br. Eszterházy Miklós (Buják) 204 20/32 310 jobbágy 163 zsellér 8 lakó 

telek 
5. gr. Koháry Ignác (Fülek) 114 24/32 116 jobbágy 56 zsellér -

telek 
6. br. Haller Sámuel 98 4/32 telek 175 jobbágy 101 zsellér 6 lakó 
7. gr. Grassalkovich Antal (Lőrinci) 87 16/32 115 jobbágy 9 zsellér 2 lakó 

telek 
8. gr. Forgách Miklós (Szécsény) 85 20/32 114 jobbágy 98 zsellér -

telek 
9. gr. Berényi Zsigmond (Karancsberény) 55 - telek 68 jobbágy 6 zsellér -

10. gr. Starhemberg család (Nagyoroszi) 54 16/32 133 jobbágy 55 zsellér 4 lakó 
telek 

11. br. Révay László 53 24/32 107 jobbágy 34 zsellér 1 lakó 
telek 

12. br. Hellenbach György 38 - telek 46 jobbágy 15 zsellér -

13. br. Péterffy János (Somoskő) 35 20/32 39 jobbágy 4 zsellér -

telek 
14. gr. Berchtold Antal (Pülek) 35 12/32 71 jobbágy 50 zsellér -

telek 
15. gr. Teleki László (Szirák) 31 12/32 41 jobbágy 4 zsellér 3 lakó 

telek 
16. gr. Klobusiczky István 31 - telek 46 jobbágy 24 zsellér -

Mint a fentiekből kitűnik, változatlanul gr. Zichy hitbizománya volt a legnagyobb nóg-
rádi birtok, de a 2. helyre gr. Forgách János, a gácsi földesúr került, miután zálogképpen meg-
szerezte atyafia, gr. Forgách Zsigmond szécsényi uradalmát is, így megelőzte a kékkői domi-
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nium birtokosát, az 1741-ben még 2. gr. Balassa Pált. A gr. Koháry nemzetség, amely az agg 
István országbíró haláláig a megye leggazdagabb birtokosa volt, az úrbérrendezés idejére az 5. 
helyre esett, minthogy fiileki uradalmát is meg kellett osztania a tiroli eredetű, de honfiúsított 
magyar gróffá vált Berchtold Antallal, br. Révay Lászlóval és más kisebb földbirtokosokkal. 
Emelkedett a bujáki gr. Eszterházy jószágok helyzete (1741-ben 7., 1770-ben 4. a világi főneme-
sek között), viszont süllyedt a most már csupán Nagyoroszit megtartó gr. Stahremberg családé 
(az 5.-ről a 10,-re). 

Ha örökösödési birtokosztályokkal, házasságokkal, zálogba adásokkal és vételekkel 
nemzedékről nemzedékre kedvezőtlen vagy kedvező jellegű változások be is következtek a nóg-
rádi arisztokrata családok vagyoni - jövedelmi állapotában, megállapítható, hogy az 1770-es 
évben nagyjából ugyanazok a famíliák birtokoltak, mint 30-40 évvel korábban, (a fent nem emlí-
tettek között megmaradtak a Nyáry, az Orczy és Vécsey bárók kisebb nógrádi jószágai is). Br. 
Haller Sámuel generális, a szécsényi fél uradalom Nyáry-Szemere részének az ekkori földesura 
sem számít új birtokos családbelinek, mivel üknagyanyja, Nyáry Zsuzsanna révén rokona volt 
Szemeréné Bossányi Krisztinának, a néhány évvel korábban matrónaként elhunyt földcsúrnő-
nek. A nógrádi világi főnemesség szűk csoportja tehát a 18. század második felére nagyjából 
változatlan, immobilis réteggé vált. 

A birtokos köznemesek közé 370 földesúr, a vármegye nemesi kiváltságokat élvező 406 
birtokosának 91,13-os túlnyomó többsége tartozott, azonban ez a tömeg a jobbágytelkeknek csak 
46,28 %-a, az úrbéres háztartásoknak pedig 40,65 %-a felett uralkodott. A 2282 8/32 telek vol-
taképpen csak 318 nemesúr között oszlott meg, mivel 58 birtokosnak (15,68 %) még egy töre-
déktelke sem volt, csak néhány házas, vagy házatlan zsellér cenzusára, robotjára számíthatott, 
tehát kurialista lehetett. A köznemesi földbirtokosok éppen felének (186 földbirtokosnak - 50 
%) töredék, vagy legfeljebb 1-5 úrbéres jobbágytelke volt, további 65 földesúr a megye községei-
ben 5-10 telek felett rendelkezett (17,57 %). Ez utóbbiakat már feltétlenül a középrétegekhez 
kell sorolnunk, bár ennek derékhadát a 10-25 úrbéres telek felett földesuraskodó 40 birtokos 
(10,81 %) képezte. A 25 telkes határon felül csupán 22 köznemes tartott birtokot Nógrádban, ők 
a „benepossessionatus" csoport tagjai. Kiemelkedett közülük a 12 helységben 118 úrbéres telket 
birtokoló Kubinyi Gáspár - többek között karancssági és ságújfalusi földesúr - aki azonban nem 
vállalt jelentős vármegyei tisztséget. A 10 helységben 66 úrbéres telket uraló Ráday Gedeon el-
költözvén Nógrádból, Pécelen az apja által emelt kastélyban élt, megyei hivatal vállalására rá 
nem szorulván - a művészetek és az irodalom, valamint a protestáns egyház ügyeinek szentelve 
napjait. A 3. legmódosabb nógrádi földesúr, Szent-Ivány Ferenc a megyében 51 28/32 úrbéres 
telek ura volt Ipoyvarbó, Etes és Rónya környékén. A matuzsálemi kort megért férfi ebben az 
időben csak 40 éves, ekkor választották vármegyei főjegyzőből első alispánná. Hivatali pályája 
később a köznemes számára elképzelhető legmagasabb rangig, a nádort helyettesítő országbíró-
ságig emelkedett - amit feltétlen loyalitásának és ügybuzgóságának, nem kiemelkedő képessége-
inek köszönhetett.38 

A jómódú nemességhez sorolhatók a vármegye más főtisztviselői is, így Darvas Ferenc 
másodalispán, Muslay Antal főjegyző, Prónay Pál táblabíró és mások. A törzsökös megyei veze-
tő famíliák között őrizte a pozícióját a nándori Bene, a Bossányi, a Darvas, a Madách, a Mocsá-
ry, a Róth, a szendrői Török, a Vattay nemzetség, újak viszont a székely eredetű ragyolci Cso-
rna, a marokházi Jaán, a Majthényi, a fiileki Renaudy és a Szvoboda családfok. Állandóság és 
változatosság - stabilitás és migráció - tehát egyaránt jellemezte a tehetősebb nógrádi nemessé-

38. PRAZNOVSZKY M.. 1982. 133-135. p. 
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get a 18. század második felében, de a kettő közül a birtokviszonyok állandósulása a fontosabb 
arculat. 

Összegezve: a nógrádi nemesség 18. századi rétegződése időben két korszakra bontha-
tó. Minthogy a vármegye hivatala a török uralom alatt is folyamatosan működött és a földesurak 
is fenntartották birtokjogaikat, az újratelepítés során nem volt szükség a nemesség „kicserélé-
sére". A Rákóczi szabadságharc után sem következett be nagyobb számú birtokelkobzás, ám a 
felvidéki népesség általánossá vált Alföldre költözése során birtoktalan nemesek nagyobb, birto-
kosok pedig - inkább házasodással, de kisebb birtokszerzések révén is - kisebb mértékben fel-
frissítették a helyben maradt törzsökös famíliákat. Az 1730-as évektől azonban e migráció jelen-
tősen lelassult. A nemesség rendi csoportjai közötti számbeli és vagyoni - jövedelmi megoszlás 
arányszámai a század folyamán keveset változtak: a számbelileg 90 % feletti arányú köznemes-
ség és a markonyi főnemesség a nemesi vagyonon nagyjából egyenlően osztozott, egyes források 
az egyik, más összeírások a másik rend némi túlsúlyát mutatták. A két általánosan szembetűnő 
vonás a nagyszámú armalista mellett a szintén népes birtokos köznemesség zömének igen sze-
rény vagyoni-jövedelmi helyzete és a főnemesség, valamint a két tucatnyi családot kitevő bene-
possessionatus csoport feltűnően nagy vagyona, ami szakadéknyi különbségeket teremtett az 
elvi-jogi szempontból „egy és ugyanazon szabadságot" élvező nemesség legfelsőbb szűk és legal-
sóbb, tömegeket kitevő rétegei között. 

7. sz. tábla 

A nógrádi birtokos nemesek vagyoni tagozódása az általuk birtokolt úrbéres telkek száma sze-
rint 1770-ben39 

Telek-
szám 

A birtokos rendi állása 
Telek-
szám 

magyar 
kamara 

főpap, szer-
zetesrend 

világi főnemes birtokos 
köznemes 

összes birtokos 

0 - - - - - - 58 15,68 % 58 14.25 % 
1/32-5 - - 1 16,67 % 5 16.67 % 185 50,00 % 191 46.93 % 
5-10 - - 1 16,67 % 3 10,00 % 65 17,57 % 69 16,95 % 
10-15 - - - 2 6,67 % 25 6,76 % 27 6.63 % 
15-20 - - - 2 6.67 % 10 2.70 % 12 2,95 % 
20-25 - - 1 16,67 % 2 6,67 % 5 1.35 % 8 1.97% 
25-30 - - 1 16.67 % - - 7 1.89 % 8 1.97 % 
30-35 - - - 2 6,67 % 6 1,62 % 8 1.97% 
35-40 - - - 3 10,00 % 3 0,81 % 6 1,47 % 
40-45 1 100.00 % - - - - 2 0,54 % 3 0.74 % 
45-50 - - - - - - 1 0.27 % 1 0.24 % 
50-55 - - - - 3 10,00 % 1 0,27 % 4 0.98 % 
65-70 — - - - - 1 0,27 % 1 0.24 % 
85-90 - - - - 2 6,67 % - - 2 0.49 % 
95-100 - - - - 1 3.33 % - - 1 0.24 % 
110-120 - - - - 1 3,33 % 1 0,27 % 2 0,49 % 
185-190 - - 1 16,67 % - - - - 1 0,24 % 

39. Az összesen 33 16/32 ismeretlen rendi állású telket nem vettük figyelembe. 
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Telek-
szám 

A birtokos rendi állása 
Telek-
szám 

magjar 
kamara 

főpap, szer-
zetesrend 

világi főnemes birtokos 
köznemes 

összes birtokos 

200-205 — - - 1 3.33 % - — 1 0.24 % 
235-240 — - 1 16,67 % - - - - 1 0.24 % 
240-245 — — - - 1 3,33 % - — • 1 0,24 % 
310-315 — - - - 1 3.33 % - — 1 0.24 % 
465-470 — — — - 1 3,33 % - — 0,24 % 
Összesen 1 100,00 % 6 100,00 % 30 100,00 % 370 100,00 % 407 100,00 % 

Rövidítések 

EPL Esztergom Prímási Levéltár 
MOL Magyar Országos Levéltár 
NML Nógrád Megyei Levéltár 
PML Pest Megyei Levéltár 
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VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM : SUPPLEMENTUM: 
SZERKESZTŐ: Á. VARGA LÁSZLÓ, HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

Fülöp Éva 

A KÉT GALLA ÉS BÁNHIDA AZ ÚJJÁSZERVEZŐDŐ TATAI 
URADALOMBAN A 18. SZÁZAD DEREKÁN1 

A 18. századot mezőgazdasági fejlődésének monográfusa, Wellmann Imre joggal ne-
vezi a „nagy jószágszerzők" időszakának." A lehetőséget a török uralomnak véget vető felsza-
badító háborúk után kialakuló, újjászerveződő új birtokstruktúra adta, de a kor gazdasági adott-
ságai és ismeretei szintjén a bevételek növelése is csak extenzív módon, a művelés alá vonható 
terület kiteijesztése és a jobbágyok számának gyarapitása révén volt lehetséges. 

Mint az az agrártörténet kutatói előtt ismeretes, gróf Eszterházy József országbíró 
(1682-1748) 1727-ben vásárolta meg a tatai uradalmat, növelve kezén lévő, családi javakból, 
birtokadományokból és egyéb vásárlásokból kialakult birtokkomplexumát.3 Tatán - gesztesi 
részjószágával szoros összefüggésben - még az évben megkezdte uradalmi igazgatási szervezete 
kiépítését, s 1729-ben elkészült az első gazdasági utasítás is.4 Mivel a megmaradt népesség 
mellé a belső migráfció nem adott elegendő munkáskezet, Eszterházy József 1733. február 4-én 
pátenst bocsátott ki, s ezzel megindult a Német-Római Birodalom területéről a német jobbágyok 
nagyarányú, szervezett betelepítése uradalmaiba. Természetes, hogy ennek folyamán Alsó- és 
Felső-Galla is életre kelt, hiszen e falvak olyan fontos közlekedési útvonal közelében feküdtek, 
mint a középkori eredetű „Mészárosok útja". Az Alföldről Nyugat-Európa (főként az osztrák és 
a dél-német területek) piacai felé lábon hajtott szarvasmarhák útja Budáról a Vértes és Gerecse 
közti átjárón, a korabeli Komárom megye területén, Alsó- és Felső-Galla határán át vezetett 
Bánhida felé, ahol a környei leágazásra térve, Dad és Császár után az uradalom területét el-
hagyva, Kisbéren át ért Pápára, az Eszterházy-család ifjabb fraknói grófi ágához tartozó pápa-
ugod-devecseri birtok központjához, a Kis-Alföld széléhez. Az uradalmaknak jelentős haszna 
származott abból, hogy a hosszú út után, bérbeadott legelőiken frissítették, javították fel eladás 
előtt az állatokat.5 

Alsó-Galla betelepítése 1733-ban kezdődött, Felső-Galláé 1735-ben, s telepítő levele 
1734. január l-jétől szabta meg kötelességeit. A német telepesek pontos származási helyének 
meghatározásában segítségünkre van az 1737. évi összeírás, ami 7 német faluról készült. Tud-
juk, hogy az uradalom hét településsel úgynevezett „örökszerződést" kötött (Baj, [Duna] Szent-
miklós, Alsó- és Felső-Galla, Ágostyán, Tolna, Zsemlye [Vértessomló]). E szerződések (cont-

1. Az előadás elhangzott a „Tatabánya 45 éve város" című, a Tatabánya várossá nyilvánításának 45. évfordulója alkalmából Tatabányán 1992. 
október 1. és 2. kőzött rendezett tudományos konferencián. 

2. WELLMANN I., 1979. 24. p. 
3. SZABADGy., 1957. 14. p. éskőv.; FÜLÖPÉ., 1991. 53-55. p. 
4. MOL. TEL P. 198. F. 19. N. 297. A semptei, tatai és gesztesi uradalmak gazdasági rendszere. 1727. 

5. FELHŐI., 1970. 134. p. 
6. MOL. TEL P 198. F. 19. N. 296. Conscriptio novonim pagorum in Dominiis Tata et Gesztes existentium et ad eadem spectantium. 1737. 
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ractus) pontjai közül a legfontosabbak az állami és földesúri terhek alóli mentesség (általában 4, 
illetve 6 év) és a szabad költözés voltak. Említett összeírásunk - amely Bajt kivéve a többi hat 
„örökszerződéses" községet és a Fejér vármegyei Szári mutatja be - Alsó-Gallánál 39 jobbágy-
családfőt és 5 házas zsellért ([inquilinus) tüntet fel, Felső-Gallánál a 6 házas zsellér mellett a 45 
jobbágynál huszonhétnek új lakos (neocolonus) voltát hangsúlyozva. A családfők bevallása sze-
rint, mindkét faluban találunk telepeseket a würzburgi és bambergi egyházmegyékből, 
„Moguntiából" (Mainz) - e területekről frankokat - , Ausztriából, Moráviából (Morvaország), 
továbbá Felső-Gallára „Svevia"-ból (sváb földről), a Schwarzwald vidékéről és Stiriából. (A 4 
adómentes szabad év 1738-1741 közé esett általában.)7 

Ideköltözésük évei a következőek voltak (Felső-Galla esetében 1 új lakosra és 2 zsellérre nincs 
adat): 

Alsó-Galla Felső-Galla 
Ev jobbágy zsellér jobbágy és zsellér együtt 

1733 15 - — • 

1734 20 - 6 
1735 3 - 23 
1736 1 2 8 
1737 3 11 

Az új telepeseknek bizonyos igaerővel (vagy annak megvásárlására elegendő pénzzel) 
kellett rendelkezniük a telkek elnyerésére, illetve iparűzők is nagy számbán voltak közöttük. 
Alsó-Gallán 37 nyolcad- és 2 riegyedtelkes jobbágygazda volt, Felső-Gallán 35 fö 1/4, 9 fő 1/8 
telket bírt. Itt 1/4 telket hagytak az iskolamester (hídi magister), felet a plébánia számára.8 

Szabad György megállapítja a tatai-gesztesi uradalomról írott monográfiájában; hogy 
az igaerő és a családlétszám függvényében kiosztott 1/4-1/8 telkek Alsó-Gallán 1/2-1 úrbéri te-
leknek, Felsőn az 1/8 telkek 3/4 úrbéri teleknek feleltek meg. (Az 1767. évi úrbérrendezés során 
Komárom vármegyében az osztálybasorolás szerint, 1 egésztelek tartozékaként - 2-2 pozsonyi 
mérő alá való - 16-20 hold szántót és 6-8 szekér szénát termő rétet állapítottak meg.) A földeket 
3 nyomásban művelték - még e kedvező fekvésű, a kor szállítási lehetőségeit, az ország közis-
merten rossz úthálózatát tekintve előnyös helyzetű, Dunához közeli, s Bécs, Pozsony, Győr, Ko-
márom piaca és ez utóbbi két városban a katonai élelemtárak (imagazinum) felvevőképességét, 
keresletét kihasználható uradalomban sem volt ez ekkor általános. Alsó-Gallán 36 fö minden -
őszi, tavaszi, ugar - nyomásban (calcatura) egy-egy, 3 fö két-két részt bírt, Felső-Gallán 31 job-
bágynak nyomásonként 2-2, egy főnek csak l - l , de egyiküknek 4-4 része volt (a plébániának 4-
4, az iskolamesternek 2-2 részt hagytak). A földek nagyságát illetően, Alsó-Gallán az 1/4 telke-
sek nyomásonként 2-2 hold (7 pozsonyi mérő alá való) őszi, illetve tavaszi vetést tehettek. Ami 
az egyéb területeket illeti, Alsó-Gallán rétje, valamint kenderföldje és káposztáskertje minden 
telkes gazdának volt, nem így a másik faluban. Ott harmincketten, s az iskolamester és a plébá-
nia kaptak kenderföldet. A régebbi lakosok mindegyike művelt káposztáskertet (a neocolonusok 
ezzel rendelkező tagjaival együtt harmincötén), s kapott az iskolamester és a plébánia is. 31 fó-

7. Kolinovics Gábor a két Galláról szólva frankokat említ: „Francones in utroque Galya". KOLINOVICS G., 1754. 228. p. 
8. Alsó-Gallán a telepítéskor fél telkeket (szántó, rét, kert) hagytak a templom építésére. A plébánia alapítólevele 1742. július 4-én kelt: 

„Fundatio Parochiac Gallensis per comitum Josephum Eszterbázy facta. et per vicarium Generalem Episcopatus Iaurinensis Confirmata". 
Addig is - Kolinovics Gábor tanúsága szerint - „sacta in ruslica e sepibus Domo, dum Templum erigatur, peracturum". 1742-ben mindkét 
Galla Hinterreiter Józsefet kapta plébánosul, aki továbbra is Felsö-Gallán lakott, de ellátásáról a két falu közösen gondoskodott. Uo. ; MOL. 
P 198. Domínium Tata. F. 46. N. 2. 
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nek két rétje volt, egy jobbágynak csak egy, de egyiküknek 4 volt használatában (iskolamester 2, 
plébánia 4). Alsó-Gallán a káposztáskerteket (7 öl széles, 70 öl hosszú) és kenderföldeket (6 öl 
széles, 7 öl hosszú) egyformán, a határ déli részén, egy tagban mérték ki a negyed- és nyolcad-
telkeseknek. Rétjeiket évente újraosztották, s kisebb rétek az erdőkben is voltak. A faluban töb-
beknek szőlejük is volt, amelyeket a telepítés előtt a bánhidaiak birtokoltak, s az alsó-gallaiak 
megváltottak. E szőlők után kilencedet és tizedet adtak; tehát nem szőlőhegyről (promon tórium), 
hanem úrbéres területen lévő ültetvényekről volt szó. 

Felső-Gallán a három nyomás mindegyikében 10 pozsonyi mérő alá való 2-2 holdat 
kaptak a negyedtelkesek, a nyolcadtelekkel bíróknak 5 pozsonyi mérős l - l holdat mértek ki. A 
rétek a határ keleti részén, két tagban helyezkedtek el, a negyedtelkesek mindegyikben 10 öl 
széles, mintegy 100 öl hosszú darabot (azaz két 1000 négyszögöles, 1 hold körüli rétet) kaptak, a 
nyolcadtelkesek hasonló nagyságút, de csak egyet. Ezek mellé pénzért további kaszás rétjeik 
voltak az uradalomtól, a „Barátok Rétye, Sátoros hegyek Lápossá, Kerék Fa Lápossá, földvite-
le"9 nevű határrészeken. A káposztáskertek és kenderföldek a falu határának nyugati részén fe-
küdtek, előbbiből a 1/4 telkesek 14 öl széles, 30 öl hosszú, utóbbiból 6 öl széles, 30 öl hosszú 
tagot műveltek, a 1/8 telkesek értelemszerűen ennek felét. Sajátos volt Felső-Gallán a belső te-
lekhez tartozó kertek helyzete: a falu nyugat felőli házainál 70 öl hosszúak voltak, de a kelet felé 
épített házaknál nem volt mód kimérésükre, ezért az itt lakók dél felé, a réteknél 1 /4 telkenként 
14 öl széles, 40 öl hosszú részeket kaptak kiegészítésképp. 
Hogy a földeken folyó munkáról közelebbi képet is kapjunk, a tatai tiszttartó 1727. évi instruk-
ciójához fordulhatunk. Az ekkor még csekély majorsági gabonavetés kapcsán jegyezték fel, hogy 
lehetőség szerint trágyázott földbe és kirostált vetőmagot vessenek. „Sovány és ganajozatlan 
földnek minthogy vetise is sovány, azért az Uraságnak földjei jól meg legyenek csinálva és gana-
jozva... minden néven nevezendő vetni való mag rostolt légyen, hogy gaznak vetisit gaznak 
aratása ne kövesse " A paraszti földeken termett, gyengébb minőségű, szemetesebb dézsmaga-
bonát megkülönböztették az uradalmitól (ekkor mintegy háromezer pozsonyi mérő alá kívántak 
uradalmi táblákat kiszakítani a tatai domíniumban). A tavaszi vetések legnagyobb része - híven 
az ekkor még elsősorban nem kereskedelmi célú, de önellátásra törekvő termesztéshez, ,,... hogy 
minden féle élésből a Méltóságos Uraság provideálva légyen" - árpa, zab, lencse, borsó, tön-
köly, kender, köles, lednek volt. Betakarítás után a gabonát keresztekbe rakták, s a szokásos 
módon, az azokból tett próbával becsülték meg a várható termést.10 

Allódium még 1745-ben is csak három helyen volt a tatai uradalomban: Tata és Tarján 
mellett Bánhidán, s ezeken a helyeken az 1744. évben az alábbi vetések voltak: 

vetve/pozsonyi mérő 
Helység rozs és kétszeres 

(mixtum) 
tavaszi búza árpa zab 

Tata 551.0 88.0 517.0 123.5 
Tarján 42.0 51.0 104.5 -

Bánhida 126.0 - - -

A kétszeres, azaz a rozs és a búza együttes vetése főként az uradalom belső fogyasztását 
szolgálta, az alkalmazottak természetbeni járadékának részét képezte. A tatai majorban voltak 

9. Ld. 6. jegyzet 
10. Tatai Jószágom tiszttartójának Instructiója. Tata, 1727. november 1. MOL. TEL P 197. Familiaria. F. 61. N. 1 -2. Eszterházy József leve-

leskönyve. 1725-1728.166-181. p. 
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még emellett - hasonló célból elvetett - köles-, borsó-, lencse-, valamint lenföldek is. Bánhidán 
az uradalmi föld egy részét a község bérelte, s rajta 300 kereszt gabonájuk termett, sajnos, sem a 
gabonafélét, sem a föld nagyságát nem ismeijük. 

Ami a terméseredményeket illeti, e korban átlagosan 4-4,5-szer nagyobb terméssel 
számolhatunk, mint az elvetett mag mennyisége volt. így, amikor 1747-ben „... Fölső Gallyán 
egy Szegény Embert a gabona termésében az Isten ugy meg aldotta, hogy 11 /2 Posonyi mérő 
vetésérül 26 1/2 kereszt gabonája termet...", a prefektus maga írta meg ezt a kiemelkedőnek 
számító eredményt a földesúrnak." 

Az igásállatok és tehenek számát a betelepült falvakban 1737-ben így rögzítették: 

ökör/db ló/db tehén/db 
4 1 3 1 2 3 2 1 5 4 3 2 1 

AIsó-Galla/fó 1 1 1 1 4 1 4 1 1 6 7 12 
Osszesen/db 15 12 49 
Felső-Galla/fö 2 1 12 4 22 3 1 2 11 16 
Osszesen/db 35 59 48 

Ahogy fentebb már említettük, a fontos országos útvonalak közelében fekvő falvak a 
fuvarozásba is bekapcsolódhattak, erre utal a felső-gallai lóállomány magas száma. A dunántúli 
német falvak esetében sajátos, a magyar települések korabeli gyakorlatától eltérően, a lóval vég-
zett szántás, s ez is magyarázza ezt az arányt. Juhok a lakosok saját tulajdonában csak Felső-
Gallán voltak, egy-egy fő bírt 90, 80, 8, 5, 4 és 2 - azaz összesen 6 fő 189 db - állatot. Az urada-
lom a telepítéskor területet hagyott egy későbbi „He Ive ti co Vaccili", azaz „svájcerájnak", 
lefejőtehenészetnek vagy juhászainak, a „Pap és Praedicator rétye" nevű helynél. Alsó-Gallán is 
tervezték az uradalmi juhászat felállítását, ezért ott szántóföldet és rétet tartott fent az uradalom, 
cserébe egy rét használatát adva a községnek. 

A tervezett juhászatot illetően, sokrétű kérdésről van szó. Nézzük elsőként a települések 
szerződéseiben megszabott szolgáltatásokat. Az alsó- és felső-gallaiak a 1/4 telkesek 7 és a 1/8 
telkesek 4 forint censusa mellett egyaránt megváltották készpénzül a robotot is: 7 nap robotért 
negyedtelkesek 3 forint 50 dénárt, nyolcadtelkesek 1 forint 75 dénárt fizetve. A pénzt 
negyedévente fizették Tatában, a számvevői hivatalban (o f f i c ium rationahum).12 

A kisebb királyi haszonvételek közül (regál iák) mészárszék még nem volt e községek-
ben, de az uradalom a húskimérést a későbbiekre nézve fenntartotta magának. Szőlőhegyük sem 
volt e falvaknak, így csak 3 hó kocsmáitatást kaptak egy évben (október-december). A termé-
nyekből kilencedet és tizedet adtak, káposztából is tizedet. A makkoltatásért fizettek az urada-
lomnak, de felét, mint a határukbéli erdőkben makkoltató idegenek (extraneusok). Tűzifát, bár 
az irtásföldekből is volt elegendő, az uradalom ingyen adott nekik, de csak az erdőmester 
(forstmeister) által kijelölt részekből. A contractualista községek alattvalói (subditi) szabadon 
adhatták-vehették földjeiket, de a vételár minden forintja után 5 dénárt fizettek a domíniumnak 
(Erbfúhrgeld, garaspénz a házak adásvétele után is járt.) 

Az uradalom törekvése a jobbágyszolgáltatások közül a pénzjáradék előtérbe helyezésé-
re e korban teljesen érthető. Az értékesítési viszonyok javulása csak a következő évtizedtől ész-

11. MOL. TEL P 197. Familiaria. F. 105. szeptember 5. Tata, 1747. 312-313. p. 
12. A megváltás alapjául egy 1/4 telek igásrobotja után 1 nap = 50 dénár, illetve egy 1/8 telek kézirobotja után 1 nap = 25 dénár szolgált. A 

sessioknál egy mérőn olyan szántóföldet értettek, melynek hossza kétszáz, szélessége 2 ől volt (azaz 400 négyszögölet tett ki). 
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lelhető, az allodiális (majorsági) gazdálkodásra semmi sem ösztönzi még a földesurat. Továbbá 
itt kell szólnunk arról is, hogy, bár az 1727. évi vétel kapcsán az összeg, a 343.524 Ft többször 
is szerepel a szakirodalomban, az uradalom vásárlására felvett kölcsönökről nem esik szó. 

íme (a zálogoslevelekben egyértelműen jelölt módon) a tatai domínium megvétele cél-
jából Eszterházy József által felvett kölcsönök 1727/28-ban:13 

hclv/időpont összeg/rénes forint kölcsönző 
Pozsony 1727. július 6. 110000 gr. Karancsberénvi György 
Pozsony 1727. augusztus 25. 24000 Bossányi Péter 
Pozsony 1728. február 1. 15125 győri káptalan 

További kölcsönök, a cél ilyen határozott megjelölése nélkül, de ugyanezen időszakban: 

hely/időpont összeg/rénes forint kölcsönző 
Pozsony 1727. április 30. 2539 Jászy Pál 
Pozsony 1727. július 2. 5500 Nedeczky Mihály 
Pozsony 1727. július 7. 15500 Jászy Pál 
Pozsony 1727. július 18. 2000 Jászy Pál 
Pozsony 1727. december 20. 3300 pozsonyi mészáros céh „öregjebb 

compániája", név szerint Paur Má-
tyás és Ferber Sámuel 

Pozsony 1728. június 19. 3000 egri irgalmasok 

Egy további, 1728. évi nagyobb összegű kölcsönfelvétel okaként (január l-jén, 20.000 
Rh Ft) Vörösvár extraneusok által bírt részeinek a visszaváltása szolgált. A kölcsönt Gyulai Fe-
renc, Komárom vármegye alispánja adta, akinek Tata és tartozékai megvételének lebonyolításá-
ban is szerepe volt. E birtok megvételekor az eladó báró Krappf Ferenc Józsefnek, az udvari 
kamara tanácsosának Eszterházy József 1727. július 3-án 10.000 forintról adott kötelezvényt, s 
szerződésben rögzítették egyrészt a további részösszegek fizetését, másrészt azt, hogy az eladó 
vállalja ugyan saját adósai kifizetését, de a vevő magára vállalja az uradalmat illetően a Gindl-
és Jeszcnszky-örökösök kielégítését, ami 80.000, illetve 69.500 forintot jelentett. (Ezt a magyar 
kancellária által, 1727. július l-jén, a Krappf és fia, a később gyermektelenül elhalt Krappf Fe-
renc József Gáspár, valamint gróf Eszterházy József közt létrejött egyezség jóváhagyása során is 
rögzítettek, majd az 1746. július 13. keletű tatai donátiós levél is tartalmazta.) Szólnunk kell 
továbbá arról, hogy amikor Eszterházy József és testvére, Ferenc megkapták bátyjuk, Eszterházy 
Antal konfiskált javait (többek közt a gesztesi birtokokat), egyúttal Antal hetvenezer forintot 
meghaladó adósságai rendezéséről is gondoskodniuk kellett.14 

Azaz, mint ez a fentiekből következik, a majorsági termelést piaci kereslet még nem 
ösztönözte, nagyobb gazdasági beruházásokat a birtokot terhelő adósságok sem tettek lehetővé -
ez a korszak az uradalmak szervezeti-működési keretei kialakításának időszaka. 

A készpénz-szolgáltatásokat azonban a jobbágyfalvak nem minden esetben tudták való-
ban készpénzben kifizetni, azt sokszor más módon - munkával, főként ölfahordással, egyéb fu-
varral - szolgálták le, illetve az uradalom számára e pénzszolgáltatás - Szabad György megfo-

13. MOL. TEL P 197. Familiaria. F. 61. N. 1-2. Eszterházy József leveleskönyve. 1725-1728. 131-134., 150-152., 213-215. p.; továbbá uo. 
144-146., 201-202., 208., 220-222. p. 

14. Uo. 77-78., 123-127.. 206-208. p.;uo. 142. p. 
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galmazása szerint - ,,... szerződéses lerögzítése egyszerűen elszámolási alapot teremtett."15 

1745-ben például még a következő összegekkel tartoztak a domínium községei:16 

fizetett/Ft 
1745. január 1-

július 1. 

fizetni tartozik/Ft 
1745. július 1- de-

cember 1. 
mezőváros ¡oppidum/ 
Tata 2023 2765 
Tóváros 256 558 
falu /papus/ 
Naszály 80 624 
Szomód 253 581 
Baj 164 321 
Szőlős 109 580 
Bánhida 861 746 
Tarján 158 441 
Szár 467 616 
Agostván 66 292 
Felső-Galla 266 57 
Alsó-Galla 118 204 
Szentmiklós 20 163 
Tolna 346 
pusztabérlet (praedium) 
Szent György és 
Grébics egvütt 

200 200 

Szent Bertalan 110 110 

Alsó-Galláról a század utolsó harmadából rendelkezünk igen jellemző adattal arról, 
hogy ekkori készpénz-tartozásának (739.30 Ft) csak elenyésző részét, 0,33 %-át (2.50 Ft) fizette 
ki készpénzben, több, mint 95 %-át munkával szolgálta le és a fennmaradó 28.50 forintot a 
contractusában a falunak biztosított negyedévi kocsmáitatás uradalomnak történő átengedésével 
rótta le.17 

A főként az 1740-es évektől a falvaknak kiadott, „bérbeadott" birkák is az uradalom 
készpénz-bevételeinek növelését, a községek tartozásainak lerovását szolgálták. Bánhida például 
1745-ben 840 birkát „bérelt" az uradalomtól, 756 forintért. Felső-Gallán egy századvégi adat 
szerint 300 uradalmi birka volt és ugyanekkor Bánhidán is 800 darab (bár itt ekkor már német 
birkás működött.) Természetesen, az extenzív tartásmódú állatok gyapjára a tervezett tatai 

18 
posztómanufaktúrának is szükségé lett volna. 

A tatai uradalom telepítései nyomán létrejött 10 német és egy német-magyar falu (a 7 
„örökszerződéses" község, valamint Kecskéd, Környe, Szomód, Tarján) átlagosan 45 családfő-

15. SZABAD Gy„ 1957. 28. p. és köv. 
16. Menslrualis Extraclus Perceptorum ct Erogatorum Paratorum Pecuniarum in Inclitis Dominiis Tatta et Gesztes pro Mense Julio 1745 fac-

tus et quidem. Sárváry István rationum exactor. Tata, 1745. augusztus 25. MOL. TEL P 197. F. 105. Familiaria. 200-201. p. 
17. SZABAD Gy„ 1957. 30. p 
18. MOL. TEL P 197. Familiaria. F. 105. Tata, 1745. október 16. 187-188. p. 
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vei rendelkezett, a megyei átlagnál magasabb számban. Ugyancsak magasabb volt a német fal-
vakban a kézművesek aránya is. Az 1737. évi uradalmi összeírás szerint a két Gallán a követke-
ző iparűzők éltek:19 

Alsó-Galla Felső-Galla 
pék (pistor) 3 1 
bognár (vietor) 1 3 
szabó (sartor) 1 2 
fedélcserépkészítő (tegularius) 2 1 
kovács ( faber ferrarius) - 3 
ács ( faber lignarius) 2 -

varga (sutor) - 2 
takács (textor) 1 1 
kertész (hortularius) 1 
kerékgyártó (rotarius) 1 
kőműves (murarius) 1 
Osszesen/fő 11 15 
a lakosság arányában/% 23,90 29,40 

Bár itt nincs módunk részletesen kitérni rá - megtettük már az uradalom történetével 
foglalkozó más tanulmányainkban - , csak utalni szeretnénk az uradalomnak az 1740-es évek 
folyamán falvaival kötött új alkuira. A dunántúli nagybirtokokon általában az 1730-as években 
figyelhető meg az uradalomszervezés lezárulása, a földbirtokviszonyok megszilárdulása. 1738 
áprilisában a tatai és gesztesi domíniumokról összeírást készített Sárváry István számvevő. Saj-
nos, a két Galla és néhány más „örökszerződéses" község sem szerepelt a kimutatásban, de a 
lakott és használt házhelyek, illetve telkek (sessio) száma és a várható bevételek nagysága érzé-
keltetésére mindenképp fontos az adatok ismertetése:20 

I. Tatai uradalom 

falu (possessio) sessiók 1 sessio után várható 
száma jövedelem/ Ft/dénár 

Szomód 21 20 
Baj 7 15/16 16 
Szőlős 7 30 
Bánhida 19 20 
Naszály 13 7/8 30 
Taiián 13 1/2 30 
Gyermely 10 3/8 26 
mezőváros (oppidunt) 
Tata 64 7/8 20 
Összesen 157 9/16 3525 Ft 50 dénár 
1 sessio átlaga 22 Ft 37 1/2 dénár 

19. Ld. 6. jegyzet 
20. Conscriptio. Sárváiy István rationum exactor. Tata, 1738. április 20., április 22. MOL. TEL P 198. F. 39. N. 7. 
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II. Gesztesi uradalom 

falu (possessio) sessiók száma 1 sessio után várható 
jövedelem /Ft /dénár 

Kocs 80 1/2 32 
Dad 21 7/16 25.50 
Környe 8 7/16 29 
Császár 24 1/4 40 
Szák 20 9/32 12 
Szend 10 3/8 54 
Ászár 12 30 
Igmánd 32 7/16 28 
Oroszlány 14 1/16 14 
Szentmiklós 16 1/4 18 
Táp 18 1/2 28 
Mezőörs 30 3/4 20 
Gönyü 6 46 
Összesen 298 77/192 8386 Ft 90 7/8 dénár 
1 telek (sessio) átlaga 28 Ft 14 3/4 dénár 

Ekkor a majorsági gazdálkodás még nem jelentős, a nagyobb beruházásokat igénylő 
ágazatok sem lehetnek előtérben. Az 1740-es évektől, a javuló értékesítési lehetőségek hatására 
- melyben a növekvő belső piac és az örökös tartományok iparosodásának hatása mellett a 
hadikonjunktúra is szerepet játszott - a majorsági termelés fellendült, rögzültek a hódoltsági 
időszakban elpusztult és újjátelepített falvak határai és a török időket átélt, népesebb, részben a 
köröttük elnéptelenedett települések határát is művelő-használó településeké hasonlóképp. Az 
uradalmak az addig jórészt haszonbérbe adott regálék visszavételére törekedtek, s a jelentős 
anyagi ráfordításokat igénylő, az intenzív termelés felé mutató ágazatok is kiépültek. A Vértes 
és Gerecse felfakadó forrásaira alapozva, a tatai uradalomban például ekkor jött létre a korabeli 
Magyarországon egyedülálló, mesterséges tavi halgazdálkodás (bár az uradalmon belül termé-
szetesen soha nem lett a legjelentősebb bevételi forrást nyújtó gazdasági ág). Az uradalom a 
Kamarával közös költségviseléssel lecsapolta a Tata-Almás-Szőny körüli mocsarakat, s a vízi 
szállítás előnyeit még inkább kiaknázni kívánván, csatornát építettek a Duna felé. A malmok 
sokasága (lisztes, fűrész-, kallómalmok) és fontossága szintén a birtok földrajzi fekvése lehető-
ségeiből fakadt.21 

Bánhidán már az uradalom megvásárlásának évében, 1727 júliusában 3 kerekű, jó 
malmot írtak össze, melynek 1/3 jövedelme a parasztoké, 2/3 haszna a földesúré volt.22 A ké-
sőbbiekben itt alakították ki a Tükrös (vagy Tükör) és Farkas nevű halastavakat. 1742-beii a 
lakosok vállalták, hogy a tavak gátjaira földet hordanak, egy taliga föld után 1 krajcár fizetsé-
gért. A Farkas-tó tisztításáért addig 200 forintot fizetett az uradalom a községnek, ezt a munkát 
ezentúl bér nélkül végezték.23 Adójuk ez évtől 400 Ft helyett 800 Ft lett. Ezek a változások arra 
utalnak, hogy szerződésük a contractualista helységekéhez hasonló módon változott. Bár termé-

21. FÜLÖPÉ., 1985. 485-519. p. 
22. MOL. TEL P 19S. F. 60. N. 4. Komárom. 1727. június 15. 
23. MOL. TEL P 197. Familiaria. F. 105. Tata, 1742. október 8. 36-39. p. 
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szetesen az előbbiekben bemutatott, 1737. évi összeírásban nem szerepelt Bánhida, hiszen ez a 
conscriptio az uradalom néhány német telepesfalvának helyzetét rögzítette, szerepe korántsem 
volt lebecsülendő a domíniumban. A fő közlekedési útvonal kapcsán már említettük e települést. 
Az uradalom főként szlovákok lakta falvai közé tartozott (Oroszlány és Bokod mellett). 1737-
ből, egy, a Komárom vármegye általános közgyűlése elé került, szökött jobbágyokra vonatkozó 
vizsgálat kapcsán, legálábbis a három érintett családot illetően, kirajzolódik előttünk három 
itteni örökös jobbágycsalád útja.2'1 Somornyik István, az ugyancsak Eszterházy-birtok szeredi 
domínium (Sopron vármegye) Sopornya helységéből költözött Környére (a gesztesi uradalom-
ba), majd Bánhidára János fiával. Broxa (?) János mintegy tizennyolc éve, ifjú szolgalegényként 
jött ide Morvából, megházasodott, s a telkes gazdák sorába lépett. A harmadik jobbágy, Zaklati-
pel Miklós már családosan érkezett Morvaországból, mintegy tizenkét éve. Az 1740-es években, 
amikor még történtek betelepítések az uradalomba, bánhidai lakost is találunk az új uradalmi 
alattvalók szerzésére vállalkozók közt: „...a Kecskédi Pusztára embereket szerző Molnár, edjüt 
a ' Bánhidi Kerék jártóval a nyulas mezeiről és Lajta mellékéről már meg térvén...".25 így 1745 
júliusában a Bánhidára tervezett 70 negyedtelekből már csak 13 volt gazdátlan. Ekkor az örökös 
jobbágyokat - ahogy például Környéről is - Császárra telepítették át, de Bánhidán huszonnyol-
can mégis ottmaradhattak. Persze, csak akik „... mindnyájan marhás, jó gazdák, és egissiget 
szeretők..." voltak.26 Enélkül a telepítést irányító prefektust aligha hatotta volna meg „... az ot-
tan megöregetteknek, meg vesszőzött gyermekeknek sírásához hasomló könyvhullajtásokkal, és 
öszve tett kezekkel való töredelmes könyörgések...".27 1745-ben Bánhida is megpróbált a német 
telepítésekhez hasonló szerződést nyerni, s ez ellen Eszterházy József nem is tiltakozott: „... ha 
a' németh Jobbágyok módgyára kéványák magokat pactáltattni, csak épen hűven fiizessenek, és 
szokássok szerént ne sopánkodgyanak."28 A szolgáltatásokban jelzett változások is ekkor történ-
tek, de az uradalomban a 7 „örökszerződéses" községhez hasonló helyzetbe ekkor sem jutottak 
más települések. 

A bánhidai két halastó kapcsán még el kell mondanunk, hogy teljes kiépülésük 1744-re 
fejeződött be, az igmándi és környei tavakkal egvidőben. A tatai Öreg és Cseke-tavakból, s a 
kecskédi „Szabó Pál"-tóból kifogott 1-3 éves halak további tenyésztésére használták.29 1746-tól 
a község maga bérelte a két tavat. Az itteni, s a szőlősi (Vértesszőlős) és környei tavakhoz ké-
szült árok az uradalom tervei szerint az Alsó-Galla körüli és környei erdőkből kivágott ölfa Du-
nára úsztatását volt hivatott „practicabilissá" tenni a domínium elvárásai szerint.30 

Jelen feldolgozásunk, amely főként az 1737. évi összeírás alapján az akkor újonnan 
telepített két Gallát, s az uradalom történetére vonatkozó egyéb kutatásaink során nyert adatok 
alapján a Tatabánya elődtelepülései közé tartozó három község történetének e korai szakaszát 
kívánta vázolni, egyúttal a további tennivalókat is érzékelteti. Fontosak az uradalomtörténeti 
kutatások, hiszen a tata-gesztesi uradalom kapcsán - több, részben itt is említett tanulmány 
mellett - is csak a majorsági gazdálkodás nagyobb mérvű kiépítésének, a feudális gazdálkodás 
felbomlásának időszakából rendelkezünk monografikus feldolgozással.31 

24. Mindhárman Perbajra (Pest vármegye), gróf Zichy Pétemé birtokára szöktek. Inquisitio ratione profugorum Colonorum Banhidiensium. 
Bánhida, 1737. március 25. MOL. TEL P 198. F. 38. N. 817. 36-37. p. 

25. MOL. TELP 197. Familiaria. F. 105. Tata, 1745. január2. 128-129. p. 
26. Uo. Tata, 1745. január9. 130-131. p.. uo. Tata, 1745. február 23. 140-143. p. 
27. Uo. Tata, 1745. február 23.140-143. p. 
28. MOL. TEL F 104. Pozsony, 1744. június 21. 21. p. 
29. MOL. TELP 197. Familiaria. F. 105. Tata, 1744. november 14. 120-121. p. 
30. Uo. Tata, 1746. szeptember 16. 263-264. p. 
31. SZABAD Gy., 1957. 
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A községek történetét csak a számukra is szervezeti keretet adó uradalom történetének 
feltárásával együtt lehet hitelesen megírni. A fennmaradt uradalmi iratanyagban - amely magá-
ba foglalja a településekre vonatkozó anyagrészeket is - még további, sok szempontból elemez-
hető források váiják tudományos feldolgozásukat. A termeléstörténeti adatok feltárásának fon-
tossága mellett most csak egy másik, demográfiai-társadalmi elemzés lehetőségére kívánunk 
utalni: épp az említett, 1737. évi összeírás családfönkénti, nyelvészeti módszereket is felhaszná-
ló vizsgálata lehetőséget nyújtana (a névanyag, az életkor és a származási hely megjelölése mi-
att) Alsó- és Felső-Galla ekkor telepített német lakossága eredetének pontosabb meghatározásá-
ra. 

Rövidítések 

MOL Magyar Országos Levéltár 
Rh Ft rajnai (rénes) forint 
TEL az Eszterházy-család tatai és csákvári levéltára 

Mértékek 

Föld- és területmértékek 

1 hold (iugerum, kis hold) 1000-1400 négyszögöl (orgia quadrata) 
1 pozsonyi mérős föld (metreta) 0.1-4.0 hold 

Űrmértékek 

1 pozsonyi mérő (metreta Posoniensis) 62,08 liter 

Pénzegységek 

1 Rh Ft (rajnai, rénes forint) 60 krajcár; 20 ezüstgaras 
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VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM :SUPPLEMENTUM: 
SZERKESZTŐ: Á. VARGA LÁSZLÓ. HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

Bánkiné Molnár Erzsébet 

A TÖRVÉNYHATÓSÁGI TÖRVÉNY FOGADTATÁSA A JÁSZKUN 
KERÜLETBEN 

A hármaskerület kiegyezés után kialakult közigazgatási szervezetét és a kerületi köz-
gyűlés helyét elfoglaló állandó bizottmány feladat- és hatáskörét maga a bizottmány is ideigle-
nesnek tekintette és országos törvény által egységesen rendezendőnek ítélte. Ezt a rendezést vé-
gezte el az 1870:42. tc. 

A tön'érty ten>ezetének vitájára és véleményezésére az 1869. évi december 14-én tar-
tott bizottmányi közgyűlésből Mocsy Ferenc Jászkun kerületi alkapitány elnökletével 5 tagú kül-
döttséget jelöltek. A tervezetet a küldöttség pontról pontra áttanulmányozta, és tagjaitól írásbeli 
véleményt is kért. A vélemények és a küldöttség által megfogalmazott kérdések alapján 1870. 
március 6-án a javaslatot elutasító, és annak újraalkotására szólító feliratot küldtek az országy-
gyűléshez.1 

A jászkun küldöttség ellenvéleménye a megyei ellenállás, az adókezelés, a virilizmus és 
a főispáni jogkör törvényi szabályozásával szentben nyilvánult meg. 

A jászkun küldöttség állásfoglalása úgy szólt, hogy a végrehajtó hatalom korlátozásá-
ra a megyét ellenőrző hatósággá kell alakítani. Különösen ahhoz ragaszkodtak, hogy a megyei 
hatóság a kormány törvénytelen rendeleteit félretehesse. 
Az 1870:42. tc. tartalmazta a felirati jogot és megengedte, hogy a törvényhatóság, ha a kor-
mányrendeletet törvénybe ütközőnek vagy a helyi viszonyok miatt célszerűtlennek tartja, annak 
végrehajtása előtt felírhat, de ha a miniszter ennek ellenére a végrehajtást követelte azt nem 
lehetett megtagadni. A felirati jog gyakorlati végrehajtásánál több olyan paragrafust iktattak be, 
ami lényegesen megkülönböztette e jogot az 1848 előtt érvényes „vis inertiae"-től, és úgy alakí-
tották át, hogy az ne az ellenállást sokkal inkább a közigazgatási hibák kiküszöbölését szolgál-
ja-

Teljességgel visszautasította a küldöttség a törvénytervezetnek azokat a paragrafusait, 
amelyek az adókezelésről szóltak, mert „ha az adókezelésbe a megye semmi befolyással sem 
lenne, csak nevetség lenne az önkormányzati jog, amelyet egy alárendelt kormánytisztviselő is 
megakadályozhatna". A háziadónak önálló, az állami adótól független kivetése megszűnt, he-
lyébe az állami adók utáni százalékos pótlékok és államsegélyek léptek. A törvényhatósági pót-
adót és az államsegélyt, amiből a megyei közigazgatás költségeit fedezték, az állami pénzügyi 
szervek adták át a törvényhatóságoknak. Ezzel a megyei költségvetés az állami költségvetéstől 
és adózástól függővé vált. Tény, hogy az állami költségvetést és az adózási rendszert a választott 
képviselőkből álló parlamentnek jóvá kellett hagynia. 

A legtöbb vitát és ellenállást a virilizmus tervezett bevezetése váltotta ki. A küldöttség a 
tör\>ényhatósági bizottság tagjainak választásánál az ¡848. évi tőrvényekhez ragaszkodott. Vé-

1. SZML. JKK. Alk. ír. 2879/1870. kig. 
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leményük szerint a virilizmus bevezetése azt jelentené hogy „a társadalom hatalmas tényezője a 
közép osztály a közügyek részvételétől elzáratik". A választáshoz ragaszkodtak a megürült tör-
vényhatósági bizottsági helyek, a kezelő és a segédszemélyzet esetében is, amelyekre a törvény-
tervezet kinevezést javasolt. 

A virilizmus intézménye azonban számos megye és város tiltakozása ellenére bekerült a 
törvénybe és a dualista kormányzati időszak egészében érvényben maradt. A törvényhatósági 
bizottság tagjainak fele választás nélkül, a legtöbb egyenes állami adót fizető országgyűlési vá-
lasztójoggal rendelkező állampolgárok közül juthatott a bizottságba. Egyetlen engedménye volt 
az intézménynek, hogy az értelmiségiek esetében az egyenes állami adó kétszeresét kellett figye-
lembe venni. A virilizmus a választójog szűkítésén túl azt is jelentette, hogy mivel a tisztviselő-
ket a törvényhatósági bizottság választotta, választásuk döntően a vagyonos rétegtől függött. 
Következésképpen a törvényhatósági bizottsági ülésen a szavazati joggal rendelkező tisztviselők 
és a virilis jogon bekerült képviselők azonos érdekcsoportot alkottak. Ezt figyelembe véve még 
szembetűnőbb a virilizmus módszerének szembenállása az 1848. évi törvények szellemével. A 
Jászkun Kerületben is alkalmazott 1848:23. tc. még a megszabott vagyoni cenzus ellenére is 
szélesebb lakossági rétegnek adott beleszólási jogot a tisztviselők választásába. A virilizmus tel-
jességgel antidemokratikus módszere mégis a törvény, sőt a dualista rendszer alapjává vált, s a 
polgári kapitalizmus követelményének megfelelően a feudális nemesi kiváltságok és 1848 de-
mokratizmusa helyébe megteremtette és biztosította a vagyonos polgárság közigazgatási hatal-
mát. 

A törvény negyedik fejezete a főispán és a törvényhatóság tisztségviselőinek feladatait 
és hatáskörét szabályozta. A főispáni jogkör nagymértékű kiterjesztésével kapcsolatban nem 
alakult ki egységes vélemény. Úgy tűnik a vita során kísértett a jászkunságiak hagyományosan 
kormányhű és tekintélytisztelettel átitatott történelmi múltja. A küldöttség egyik csoportja hely-
ben hagyta a teivezett főispáni jogokat, azt csupán a tisztviselők felfüggesztésével kapcsolatban 
kívánták korlátozni, úgy, hogy a főispán csak a bizottság meghallgatása után rendelhesse el a 
tiszti keresetet. A másik csoport véleménye szerint: a főispáni hivatalt teljesen el kell törölni. 
Szerintük a megye önkormányzati jogai már olyan nagymértékben csorbultak, hogy elkerülhetet-
lenül szükséges a maradékot minden kormányzati beavatkozás nélkül gyakorolni. Ha ez nem 
valósulhat meg, akkor a magyar nép csak jámbor adófizetővé és nem öntudatos, a közügyek 
iránt érdeklődő polgárrá válik. Ugyanezt a szabadságot meg kell adni a nem magyar ajkú me-
gyékben is „mert csak a szabadság az ami az idegen ajkú magyarországi népeket hozzánk csatol-

. ja"-
A törvény itt is megőrizte készítői akaratát. A főispán a törvényhatóság feletti kor-

mányellenőrzés biztosításához minden jogosítványt megkapott. Ellenőrizte a törvényhatósági 
önkormányzatot, és őrködött az állami közigazgatás érdekei felett. A törvényhatósági tisztvise-
lők függő viszonya nagymértékben megnőtt, hiszen a főispán vizsgálatot indíthatott ellenük és 
felfüggeszthette őket. Befolyása volt a választás alá kerülők jelölésére, sőt egyes kulcspozíciókat 
közvetlenül főispáni kinevezéshez kötöttek. Az utánpótlást jelentő tiszteletbeli tisztviselők pedig 
kivétel nélkül főispáni kinevezéssel juthattak a címükhöz. 

A törvényjavaslatot a belügyminiszter 1870. április 28-án teijesztette a képviselőház 
elé, együtt a községek rendezéséről szóló törvényjavaslattal. A tényleges tárgyalást a képviselő-
házjúnius 30-i ülésén kezdték meg, az elfogadott törvényt augusztus 1-én szentesítette a király. 
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A belügyminiszter 1871. május 15-én kiadott rendeletében felszólította a törvényhatóságokat, 
hogy az elfogadott 1870:42. tc. értelmében dolgozzák ki újjászervezési munkáikat, alkossák meg 
szervezetüket, tartsák meg a választásokat.2 

Az 1870:42. tc. megteremtette azt a polgári közigazgatást, ami a korábbiaktól elhatáro-
lódott, de természetszerűen igazodott a dualista államrendszerhez. A sok vonatkozásban korsze-
rű törvény antidemokratikus jellege ellen tiltakozó jászkunsági és vármegyei feliratok teljesen 
eredménytelennek bizonyultak. 

Az 1870. tavaszán esedékes tisztújításokat a képviselőház közeli döntésében bízva és 
nem utolsó sorban a belügyminiszteri tiltás következtében, nem tartották meg.3 

Az átmenetinek tartott rövid időszakban már nem akarták a választással zaklatni a lakosság 
kedélyét, mely az óriásira duzzadt adóhátralékok miatt egyébként is rendkívül rossz volt. A fél-
egyházi magyar kir. adókerületben kivétel nélkül minden adófizető település adójának megkö-
zelítően 90 %-ával tartozott.4 Kunszentmiklóson és Jászfényszaruban az adóhivatalok már ápri-
lisban zárolták a községek legfőbb jövedelmét, a királyi kisebb haszonvételekből származó bevé-
teleket. Ennek az lett a következménye, hogy nem tudták fizetni a közigazgatás költségeit. A 
közigazgatás folyamatosságának megtartásához szükséges zárlat feloldását a Jászkun Kerület 
közgyűlése csak úgy érte el, hogy a tartozás kifizetésére több éves részletfizetési kedvezményt 
kért.5 Ugyanez év őszén Félegyháza, mint erkölcsi testület ellen is foglalást rendelt el a magyar 
kir. adóhivatal, mert a város 23.515 Ft 87 krajcárral tartozott a kincstárnak.6 

A rossz gazdasági helyzet mellett az is borzolta a közvéleményt, hogy több községi 
közigazgatási tisztséget helyettesek töltöttek be. Az 1868-as választás zavargásait követő vizsgá-
latok az elsimítási kísérletek ellenére nem zárultak le következmények nélkül. Több tisztségvise-
lőt elmozdítottak, mások maguk mondtak le hivatalukról. Köztük volt Tajthy István jászapáti 
főbíró, Bárány Gergely dorozsmai főbíró, Vágási Gábor majsai főjegyző is. Más okból ugyan, de 
még a Jászkun Kerület főkapitányi széke is üresen állt. Gróf Ráday Gedeont március 31-én fel-
mentették tisztségéből.7 A közgyűlés elnöke ideiglenesen az alkapitány volt. Az átalakulás első 
lépéseként s egyben annak irányítására 1871. április 5-én, a király kinevezte a kerületek új fő-
kapitányát, gróf Szapáry Istvánt.8 

A Jászkun Kerület közgyűlése 1871. évi június 15-én a főkapitány elnökletével külön 
bizottságot hozott létre a törvénynek megfelelő új szervezet kidolgozására.9 A bizottság kizáró-
lag a szak- és helyismeretet figyelembe véve alakult meg, és a feladatokat felosztva három albi-
zottságra oszlott: 

1. A nagykun albizottság 
2. Feladatul kapta, hogy az 1870: 42. tc. 91. § a. pontjára: a törvényhatóság területének felosz-

tására, és a törvény c. pontjára: a tisztikar, a segéd- és a kezelő személyzet létszámára, ha-
táskörére és fizetésére készítsen egy tervezetet 

3. A kiskun albizottság 

2. CSIZMADIA A, 1976. 134. p. 
3. BKML. Kf. Tan. ir. L 36 F 1 Cs 2/1870. 
4. SZML. JKK Alk. ir. 5044/1870. kig 
5. SZML. JKK. Alk. ir. 2288/1870.kig 
6. BKML. KK. 1479/1870. kig 
7. SZML. JKK. Alk. ir. 1652/1870. kig 
8. SZML. JKK Alk. ir. 1867/1871 .kig 
9. BKML. Kf. Tan. ir. L 36 F 1 Cs 3 /1871.; A továbbiakban a bizottságok működését, jelentéseit tartalmazó iratcsomó: SZML. KL. I. 

168/1872. 
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4. Az Árvaszék szervezetéről és az árvaügy kezeléséről készített javaslatot. 
5. A jász albizottság: 
Az állandó választmány szervezetéről, a választó kerületek alakításáról állított össze előterjesz-
tést. Elkészítette a legtöbb adót fizetők névsorát, összeállította a választói névjegyzékeket. 

Az albizottságok élén az egyes kerületek kapitányai álltak. Tekintettel arra, hogy már 
az új törvényhatóság alakuló közgyűlésére meg kellett határozni a közgyűlés rendjét, ennek ki-
dolgozását pótfeladatként a kiskun albizottságra bízták. 
A javaslatok több bizottsági tanácskozás után 1871. augusztus 21-re elkészültek, és a járások 
kialakításáról, valamint a tisztviselők létszámáról, hatásköréről és fizetéséről kialakult kisebb-
ségi véleménnyel együtt a közös szervezési bizottmány elé kerültek. Ugyanezen a szeptember 
18-i főkapitányi elnöklettel megtartott ülésen vitatták meg a jász albizottság 5 tagja által készí-
tett, a törvénnyel összehangolt szerkezetbe foglalt külön tervezetet , ami az összes bizottsági 
feladatot együttesen próbálta megválaszolni. Dr. Oláh Gyula pedig az árvák és a gondnokoltak 
egészségügyi felügyeletéről terjesztett be önálló javaslatot. 

A nagytömegű és hosszadalmas indoklásokkal ellátott javaslatok áttekinthetetlennek és 
tárgyalásra alkalmatlannak bizonyultak. Ezért a rendezési terveket kinyomtatták, minden bi-
zottsági tagnak elküldték, és október 9-én újra tárgyalták. Az október 12-re összehívott közgyű-
lés a beterjesztett javaslatokat változtatás nélkül elfogadta és a választást előkészítő ügyiratokkal 
együtt megerősítésre felterjesztette a belügyminiszterhez. 

A három hónapig tartó bizottsági munkálkodás után elkészült javaslatok egységes szer-
kezetéről és tartalmáról egyaránt éles viták folytak, sőt írásban is rögzített különvélemények 
születtek. A legélesebb vita a Jászkun Kerület járásainak kialakítása, a tisztviselői kar fizetése 
és feladatkörének meghatározása körül bontakozott ki. 
Nem kerülte el a bizottság figyelmét, hogy a területi széttagoltság hátráltathatja a közigazgatás 
gyors és hatékony működését. Ugyanakkor a történelmi hagyományok, a szokás és a lakosokban 
kialakult „együvé tartozóság" emléke és érzülete miatt mégis a hagyományos három járásra ta-
golás mellett döntöttek. Ez a szempont különösen azoknak a véleményét szorította háttérbe, akik 
az egyes kerületeket is meg akarták bontani és új területi beosztás szerint négy, illetve öt járást 
alakítani. A kissebbségben maradt javaslat a Jászkun Kerületet négy járásra azaz kapitányságra 
osztotta volna, míg maga a nagykun választmány ötre. 

Nagykun kisebbség járásba osztási javaslata 

I. Nagykun Kerületi n . Jász Kerületi m . Felső- Kiskun IV. Alsó-Kiskun 
Kapitányság Kapitányság Kerületi Kapitányság Kerületi 

Kapitányság 
székhely: székhely: székhely: székhely: 
Karcag Jászberény Kunszentmiklós Félegyháza vagy 

Halas 
Karcag Jászberény Kunszentmiklós Halas 
Hegyesbor puszta Felső Szt. György Szabadszállás Majsa 
Madaras Fényszaru Fülöpszállás Dorozsma 
- Gacsa puszta Árokszállás Kerekegyháza Félegyháza 
- Kilences puszta Apáti Lajos és Mizse puszta Orgovány puszta 
Kunhegyes Kisér Lacháza Pálos puszta 

Szentandrás puszta 
Kisújszállás Jászladány Csókás és Kátó puszta Mérges puszta 
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Túrkeve 
Mesterszállás puszta 
Kunszentmárton 

Hegyesbor Heves várme-
gyéből átkebelezendő 

Dósa 
Jákóhalma 
Mihálylelek 
Alsó Szt. György 

Kara puszta 
Kocsér puszta 
Tisza-Jenő puszta 

Tisza -Jenő átkebelezése 
Heves vármegyéből 

Szentlászló puszta 
Páka puszta 
Móriczgátya puszta 
Jakabszállás puszta 
Kisszállás puszta 
Kömpöc puszta 

Kömpöc és Kisszál-
lás bekebelezésével 

A kisebbségi javaslat a közigazgatási székhelyeket a járásbírósági székhelyekhez kötöt-
te. Indoklásuk szerint a Nagykun kerületi alválasztmány véleményétől két szempont miatt tértek 
el: 
1. A közigazgatási járások kapitányait a törvényszéki és járásbírósági székhelyekhez kötöt-

ték. Ezért csatolták a Kiskun Kerületben fekvő, de többségében a jászok által birtokolt pusz-
tákat közigazgatásilag is oda. 

2. A kerületek földrajzi helyzete: 4 nagyobb, 5 kisebb összefüggő területet foglalt magába.Tehát 
a célszerűség azt kívánta, hogy a négy nagyobb terület között az öt kisebbet elosztva négy 
járás alakuljon. 

A Nagykun bizottmány többségi javaslata öt járást alakított volna. 

II. Nagykun albizottság által kialakítandó járások 

I. Jász Kerület Nagykun Kerület Kiskun Kerület 
1. Központi járás 2. Jász Kerületi 1. Felső járás 2. Alsó járás 

pusztai járás 
Jászberény Jászkerekegyháza Karcag Kunszentmiklós Félegyháza 
Árokszállás Kara Flegyesbor puszta Lacháza Halas 
Apáti Pálos Kisújszállás Szabadszállás Majsa 
Jászladány Szentlászló Madaras Fülöpszállás Dorozsma 
Kisér Lajos községek és Páka puszta 

pusztáik 
Alsó Szt.György Mizse Túrkeve 
Fényszaru Bene Kunszenünárton 
Dósa Kocsér 
Jákóhalma Mérges 
Mihálytelek Kisszállásnak 
Felső Szt.György Szt.györgyi fele 
Szentandrás puszta Tisza-Jenő 

A többséget kapott felosztás indoklása szintén a földrajzi széttagoltságra támaszkodott. 
Mindkét javaslat eltért a törvény követelményeitől, hiszen az a választókerületekhez kívánta 
igazítani a közigazgatási járásokat. A tapasztalat azonban bebizonyította, hogy a Tisza és a kis-
kunsági „homoksivatag" természetes akadályát figyelmen kívül hagyó beosztás, mely törté-
nelmileg is összetartozó településeket külön választókerületbe sorolt, nem vált be. Ezért a vá-
lasztói körzeteket egyetlen javaslattevő csoport sem vette figyelembe. 

A két vitázó véleményt félretéve a közgyűlés a hagyományos hármas felosztást fogadta 
el, amit Muhoray János vezetésével egy jász csoport teijesztett elő igen reális és amint az ered-
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mény mutatta hatásos indoklással. Az indokaik a javaslat egészére vonatkoztak s a következők-
ben foglalhatók össze: „A privilegialis helyzetet egy új formatio borította be: a jog és törvény 
előtti egyenlőség rétege: a külön kerületi subjectivitas öntudata fölé egy magasabb eszme emel-
kedett, az újkor jogi öntudatának ideálja: a népképviselet. Nincs okunk az elveszett bálványok 
fölött bánkódni, mikor az ujabb alkotmány-alapokat a félvilág megváltóként üdvözli. De meg-
maradt a földirati helyzet.... A visszaemlékezések egy tollvonással le nem törölhetők. A jó köz-
igazgatás még jobbá lesz, ha az igazgatottak előtt kedvelt alakban gyakoroltatik. Ha az ország 
új, célszerű felosztásával a külön kerületek szétválasztatnának, alig okozna valakinek fájdalmat, 
sokaknak valószínűleg örömet, de ha egy-egy tagot tranchiroznánk: a metszés nyomán alig ha 
nem vér serkedeznék." 

Ez utóbbi felfogás győzelmét segítette az is, hogy a községi törvény még nem lépett 
életbe így nem lehetett tudni, hogy a 25 rendezett tanácsú település közül hányból válik majd a 
járás felügyelete alá tartozó község. A meglévő hármas felosztás felbontását csupán az indokol-
hatta volna ha a már létező bírósági, az újoncállítási, az adózási, vagy a választó kerületekkel 
területi egységet lehetett volna kialakítani. Ez azonban teljesen lehetetlen volt, hiszen valameny-
nyi beosztás területe eltért egymástól.10 

Komoly nézeteltérések keletkeztek a tisztikar összetételének és a feladatkörének, s eb-
ből következően a fizetésének megállapítása körül. Egyetlen tényt azonban senki sem hagyhatott 
figyelmen kívül, s ez a pénzhiány volt. Az egykori anyagi függetlenségnek nyoma sem maradt. 
A közigazgatás és az önkormányzat költségeit a Jászkun Kerület nem tudta saját forrásból biz-
tosítani. Adókivetési joga a pótadóra korlátozódott, a haszonvételek bérbeadásából pedig olyan 
kevés jövedelem keletkezett, hogy az az intézmények - iskolák, szegényápolók stb. - fenntartá-
sát is csak részben fedezte. Az államtól a közigazgatásra a kivetett állami adó bizonyos százalé-
kát kapták vissza, ez optimális esetben kerületi szinten 70.452 Ft volt. Ennek az összegnek a 
közigazgatás személyi és dologi kiadásait egyaránt fedeznie kellett. A takarékosságot és a cél-
szerűséget ezért össze kellett egyeztetni a hagyományokkal és az új törvény előírásaival, nem 
tévesztve szem elől, hogy egy korszerű polgári közigazgatás működőképességét kell megterem-
teni. Nagy feladatot rótt ez a javaslattevőkre. 

A javaslatokban már az alkapitány, vagy alkapitányok kérdésében sem volt egyetértés. 
Egy alkapitány legyen vagy kettő? A fizetés 2 x 2.500 Ft-ot vagy 1 x 1.800 Ft-ot emésszen fel? 
A legtakarékosabb a Muhoray János által vezetett csoport javaslata volt. Ők az összes személyi 
és dologi kiadás után még 12.912 Ft-ot meghagytak jótékonysági intézetekre és más hasznos 
beruházásokra. Az indítványban 16 tisztviselő, 14 segédhivatalnok, 53 szolga, 4 csendbiztos és a 
40 pandúr alkalmazása szerepelt. 
A minisztériumi jóváhagyásra felküldött tervezetben a kiadás 3.036 Ft-al túllépte a lehetőséget, 
a többletet az állam részére az igazságszolgáltatás céljára átengedett középületek bérleti díjából 
akarták előteremteni. A felterjesztésben 37 központi tisztviselő és a segédszemélyzet, valamint 
61 fő közös szolgaszemélyzet foglaltatott, plusz a három kerülethez külön - külön 1 kapitány, a 
Jász és a Kiskun Kerülethez l - l segédkapitány, mindháromba l - l írnok és l - l kapitányi tiszti 
hajdú. Ez a személyi állomány megegyezett a nagykun küldöttség javaslatával, de annál lénye-
gesen szerényebb fizetéseket tartalmazott. 
A három javaslatban rögzített fizetési különbségeket a központi fötisztviselőkre tett javaslatok 
összevetése markánsan mutatja. 

10. I S73-ban országosan is 10 féle felosztás létezett, melyből csupán egy a közigazgatási. 
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A központi tisztviselők fizetésére tett javaslatok 

Tisztség Muhoray javaslata: 
Ft/év 

Nagykun javaslat: 
Ft/év 

Végleges 
Ft/év 

alkapitánv 1.800 2.500 2.000 
főjegyző 1.500 1.700 1.500 
aljegyző 900 + 800 3 x 1.100 3 x 900 
árvaszéki elnök - 1.200 1.000 
árvaszéki ülnök - 2 x 2.000 800 
közgyám - 1.000 800 
házipénztárnok 800 1.000 800 
főszámvevő 800 1.200 800 
alszámvevő - 1.600 600 
levéltárnok 800 1.000 800 
mérnök 800 2.000 1.400 
orvos 800 3 x 1.200 3 x 600 
tiszti ügyész 1.000 1.200 1.000 

A rendszeresített hivatali funkciókon kívül gyakornokokat is alkalmaztak jogvégzett, 
kerületbeli fiatalokból csekély díjazásért. Közülük kerültek ki a későbbi tisztviselők. Gyakorno-
kot az alkapitány, a főjegyző és a kerületi kapitányok vehettek maguk mellé, féltől egy éves idő-
tartamra, saját hatáskörben, de az alkapitány tudomásával. 

Alapvető változást jelentett, hogy rendelkeztek a tisztviselői székhelyekről. Korábban 
egy-egy hivatal lényegében ott működött, ahol a tisztviselő lakott. Az önkényuralmi időszakban 
amikor kinevezett hivatalnokok voltak, mind a megyei, mind a járási szinten helyhez kötött hi-
vatalok is léteztek, aminek ésszerűsége már bebizonyosodott. Ezért a szervezeti szabályzatba 
belefoglalták, hogy az alkapitány Jászberényben köteles lakni, részére a kerületi székháznál al-
kalmas lakás rendelendő. A hármaskerületi tisztviselők pedig a kerületi székházban hivatalos 
szobákkal látandók el. A járási tisztviselőkkel nem bánt ilyen következetesen a szabályzat, szá-
mukra csak azt kötötte ki, hogy abban a járásban kötelesek lakni ahol hivatalos munkájukat 
folytatják. A járás központjában pedig „eddigi szokás szerint" hivatalos szállást kaptak a kerületi 
házban. 

A központi tisztviselők és a segédszemélyzet feladatkörét a törvényhatósági törvényhez 
igazodva pontosan körülhatárolták. A járási feladatkörök azonban az életbe lépő községi törvé-
nyig csak ideiglenesnek számítottak, hiszen nem lehetett tudni, hogy hány község marad a járási 
közigazgatás hatósága alatt. 

Az árvaszék működését külön szabályozták meghagyva a helységeknél az árvaügyek 
elsőfokú kezelésének jogkörét. A hatáskörök kialakításánál arra törekedtek, hogy gyors, pontos 
és megbízható közigazgatás jöjjön létre, és „a tisztikar akként alakíttassák meg, hogy hatásköre 
munkaerejét túl ne haladja, de igénybe is vegye". A fizetéseket úgy tekintették, hogy az: méltá-
nyos kárpótlás a hivataltól amiért a tisztviselőt más foglalatosságától elvonja. Azaz feltételezték, 
hogy a korábbi gyakorlat folytatódik és a tehetős polgárok közül kerülnek ki a tisztségviselők, 
akik elsősorban nem a megélhetés, hanem a megtiszteltetés miatt vállalják a feladatot. Ha meg-
vizsgáljuk azokat a kerületbeli családokat, akik a legtöbb tisztviselőt adták, a múltra visszate-
kintve igazolható a gazdag redemptusok és redemptus-nemesek hivatalviselési hajlama. Az új, a 
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kapitalizálódó társadalom irányítását levezényelő folyamatos közigazgatás azonban inkább szak-
képzett hivatalnokokat kívánt, mintsem az önkormányzatot saját tekintélyükkel is irányító tiszt-
ségviselőket. 

A közgyűlést helyettesítő állandó választmány tagjainak létszámát 30-63 főben 
javaslaták megállapítani. A közgyűlés ez utóbbit fogadta el. A választmány három szakosztály-
ban: 

1. a közjogi és közigazgatási, 
2. a pénzügyi, 
3. a közlekedési szakosztályban működött. 
A szakosztályok tagjait az egyes kerületek képviselőiből választották, így gondolták 

elérni azt, hogy minden ügy tárgyalásánál legyen szakértelemmel és helyismerettel rendelkező 
képviselő is. 

A választókerületek kialakításánál az 1869. évi választás adatait vették alapul, de a 
választói névjegyzékekben az időközben bekövetkezett változásokat átvezették. Tekintettel arra, 
hogy a kerületek minden községében többen laktak 200 választónál, minden község egy-egy 
külön választókerületet képezett, s a nagyságától függően több alválasztó-kerületre oszlott. 

A választókerületek és településeik 1871-ben11 

helység népesség 
száma 

választói joggal 
rendelkező 

hány th. bizottsági 
tagot választhat 

Jászberény 
(Lajos Mizse pusztával) 

20.155 
+3.281 2.043 30 

Árokszállás 
(Szt. András és Kerekegyház 
puszt.) 

9.625 
+1.465 
+1.898 

988 11 

Apáti 9.231 825 12 
Fényszaru 4.582 322 5 
Jákóhalma 3.037 348 5 
Dósa 3.037 301 4 
Mihálytelek 2.072 219 3 
Felsőszentgvörgy 1.649 240 3 
Kisér 5.039 306 4 
Ladány 6.321 418 6 
Alsószentgyörgy 4.605 358 5 
Túrkeve 10.969 1.106 16 
Kunszentmárton 10.036 406 6 
Karczag 14.486 1.751 24 
Kisújszállás 10.376 584 8 
Kunhegyes 7.272 263 4 
Madaras 7.076 589 9 
Félegvháza 21.313 1.026 15 
Halas 13.127 973 14 

11. A települések népességszámát az 1870. évi népszámlálás adatai szerint tüntetjük fel. 
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Fülöpszállás 3.816 478 7 
Kunszentmiklós 5.593 537 7 
Fényszaru 9.688 . 247 3 
Jákóhalma 3.632 350 5 
Dósa 5.176 553 8 
Mihálytelek 7.333 314 4 

Választójoggal rendelkezők kerületenként 1871-ben 

összes férfi választók választók a né- választók a férfi 
népesség népesség pesség %-ában népesség %-ában 

Jász Kerület 80.596 39.846 6.170 7.65 15,48 
Nagykun 
Kerület 60.215 29.946 4.634 7,69 15.47 
Kiskun Kerület 74.715 37.287 4.438 5.93 11,90 

Végezetül az átalakítás előkészületeként összeállították a legtöbb adót fizetők névsorát. 
A törvényhatósági bizottság tagjai közé 218-an kerülhettek be virilis jogon. Az összeállított 
hármaskerületi névsor 247 főt tartalmaz, mert a bizottság arra számított, hogy a virilis jogúak 
közül sokan választással jutnak majd törvényhatósági bizottsági tagsághoz. A viriliseknek közel 
fele tisztán a vagyona után kapta meg a bizottsági tagságot, a másik fele pedig az értelmiségiek 
közül adófizetésének kétszeres beszámításával került be. Az értelmiségiek 2/3-ad része ügyvéd 
volt, de bekerült néhány orvos, gyógyszerész, kilenc pap, négy mérnök és egy tanár is. Ez az 
összetétel a tényleges választások után változott, hiszen a virilis jogúak közül többen tisztségvi-
selők lettek, mások mint választott képviselők kerültek a testületbe. 
A kerületi képviselők választását választókörzetek szerint a kerület minden helységében 1871. 
december 12-én tartották. 

A tisztújító széket gróf Szapáry István főkapitány elnökletével 1872. január 9-re hívták 
össze, melynek megnyitása után az 1867-ben megválasztott tisztikar nevében Kerek József fő-
jegyző lemondott, s még ugyanezen a közgyűlésen megalakult a Jászkun Kerület 1870:42. tc. 
előírásai szerint szervezett új törvényhatósága. 

Rövidítések 

BKML Bács-Kiskun Megyei Levéltár 
JKK. Alk. Jászkun Kerület Alkapitánya 
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VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM :SUPPLEMENTUM: 
SZERKESZTŐ: Á. VARGA LÁSZLÓ, HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

Kaposi Zoltán 

A NAGYBIRTOK MINT GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KATEGÓRIA 

A hagyományos gazdaság leírásának szemléleti keretei 

A magyar gazdaság és társadalomtörténet-írásban eléggé eluralkodott az a különben 
nem kívánatos nézet és gyakorlat, hogy a 19-20. században kiépülő nyugati piacgazdasági rend-
szer teoretikus absztrakciójának fogalmait - mint például piac, az ipar és a mezőgazdaság ága-
zati szétválása, stb. - az ezt a kort megelőző praeindusztriális időszak leírására is alkalmazzák. 
Mindez persze a 19. századi klasszikusokra, azok szemléletére vezethető vissza.1 Marx két híres 
mondása, miszerint „az ember anatómiája kulcs a majom anatómiájához", vagyis egy fejlettebb 
szervezetből megismerhető egy fejletlenebb, és a gazdasági téren sűrűn idézett „Az iparilag fej-
lettebb ország a fejletlenebb számára annak jövőjét vetíti előre" jól jellemzi ezt a szemléletet. 
Mindezzel azt kívánjuk jelezni, hogy a gazdaság szétválasztása egyes „alterületekre", mint pél-
dául a mezőgazdaság, az ipar, esetleg később a szolgáltatás szektora, nem alkalmazható jelen-
ség-ráerőltetés az iparosodás előtti korokra. Ennek oka az, hogy a praeindusztriális korszakban a 
gazdaság egyes alterületei nem váltak el egymástól, a később önállóként működő, viselkedő al-
rendszerek más szervezeti keretben, egymással összefonódva funkcionáltak. 

A 20. századi kutatások azonban meglehetősen egyértelműen tudták bizonyítani a 
marxi elmélet és leírás hibáit, félreértéseit. (Itt természetesen nem a magyar marxista szakiroda-
lomról van szó). Megkérdőjeleződött a kereskedelmi tőke nagyságrendje. Ma már tudjuk, hogy a 
Marx által fontosnak vélt tényező az össz angol tőkefelhalmozásban maximálisan 2-4 %-a szár-
mazhatott a marxi „Amerika kirablásából" és „Afrika vadaskertté" változtatásából. Ugyanakkor 
agrártörténeti, ipari vállalkozástörténeti szakkutatások azt is kimutatták, hogy a pénztőke fel-
halmozásnak nem utolsósorban a 13. századtól meginduló agrárátalakulás - tehát egy organikus 
fejlődés - , a free-holder és lease-holder típusának a hagyományos viliéin és copy-holderrel 
szembeni túlsúlyba kerülése volt az oka, hogy az enclosure folyamata majd csak a 18. század 
második felétől vesz nagyobb lendületet; hogy a létrejövő ipari vállalkozások nem a kereske-
delmi tőkének az iparban való megjelenése volt; illetve,'hogy az állam monopóliumosztogató 
tevékenysége nélkül az egész evolúciós átalakulás szinte elképzelhetetlen lett volna. így termé-
szetesen nem tudjuk elfogadni azt a marxi modellt, ami az angol átalakulás bemutatásával, tehát 
egy speciális körülmények között működő gazdaság és társadalom bemutatásával (szigetország, 
s ez viszonylagos zártságot adhat; magas urbanizációs szint; jó kereskedelmi lehetőség Németal-
földdel stb.) az egész emberiség változására von le következtetéseket. A marxi vélemény egyik 
sarkköve a társadalom tulajdonviszonyainak, a termelőeszközökkel való rendelkezés lehetősége-
inek abszolutizálása, s így nem véletlen, hogy a „nagy változást" Marx az eredetinek minősített 

1. MARX K„ 1978.1. 668-714. p. 
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tőkeakkumulációval és a 16. századtól kialakuló szabad bérmunkaerő megteremtődésével hozza 
kapcsolatba. Következtetéseit tekintve odajut, hogy a hagyományos rendszer felbomlását a ke-
reskedelmi tőke kialakulásában, illetve annak mindent megváltoztató szerepében látja, úgy véli, 
hogy ez az, ami mozgatja, működteti az átalakulás modelljét. 

Mindebből talán látható, hogy a marxi elmélet nem szolgálhat írásunk szemléleti hátte-
réül. Ugyanakkor - nem kívánván átesni a ló túlsó oldalára sem - a hetvenes években már Ma-
gyarországon is oly népszerűvé vált Polánvi Károly-féle elméletet sem tudjuk igazából magun-
kévá tenni. Polányi úgy vélte, hogy a 18. századtól kialakuló piaci szisztémát megelőző korok-
ban nem lehet önálló gazdaságról beszélni, csakis olyan rendszerről, ahol a gazdaság a társada-
lom struktúrájába ágyazódik bele. Polányi rámutat arra, hogy „... a 19. század előtt a csere útján 
szerzett nyereség és profit sohasem játszott fontos szerepet az emberi gazdaságban", s ugyanak-
kor „a tudósok a történelmet lényegében mindig a piacon keresztül vizsgálták, s ez tudományta-
lan". Polányi Károly a társadalmak és gazdaságok sajátosságait vizsgálva három olyan szabá-
lyozó elvet (modellt) tárt fel, amelyek véleménye szerint a termelést és elosztást koordinálhatták: 
a reciprocitást, a redisztribúciót és a háztartás elvét. Úgy vélte, hogy „amíg véget nem ért a feu-
dalizmus Nyugat-Európában, addig az összes általunk is a mert gazdasági rendszer vagy a recip-
rocitás, vagy a redisztribúció vagy a háztartás, vagy a három elv kombinációján alapulva szerve-
ződött meg".2 

Azt is hozzá kell tennünk azonban, hogy Polányi véleményét elsődlegesen a közép-
afrikai és a görög történelem antropológiai tanulmányozásából vonta le,3 jelen tudomásunk 
alapján nem ismerünk olyan bizonyító anyagot, amely pl. az újkori vagy az azt megelőző közép-
kori társadalmakra is egyértelműsítené a feltevést. Hiszen nagyon nehezen tudnánk magyarázni 
pl. a 14-15. századi itáliai Medici, a 16. századi Welser, Fugger vagy akár a 18. század végén 
megszülető Rotschild bankházak működését, ha általában elfogadnánk Polányi tételét. 

A két nézetrendszer elutasításából is következik, hogy máshol kell keresnünk az agrár-
gazdaság leírásának, s egyáltalán megközelítésének lehetőségét. Nincs szándékunkban a gazda-
ság* és társadalomfilozófia síkjára terelni a problémát, inkább a konkrét történeti valóságban 
keressük a válaszadás módját. A gazdaságtörténészek tábora abban nagyjából egyetért, hogy az 
európai gazdaság történetében két nagy korszakot lehet megkülönböztetni, az ún. tradicionális 
és a modern (iparosodott) gazdaságot. A két nagy elkülönülő egység közt az átmenetet kétségte-
lenül a 18-19. századi agrár-, demográfiai- és ipari átalakulás, vagyis a modernizáció folyamata 
képezi. Természetesen nem a Rostow-i ,,take-off' kategóriájáról van itt szó. Modernizáción a 
gazdaság és a társadalom gyors ütemű változását értjük, ami magával hozza a politikai sziszté-
ma, a jogi és mentális szokások megváltozását, s egyben az államot is új funkcióval ruházza fel. 
Az átalakulást aránylag könnyen lehet szemléltetni gazdasági fogalmakkal, pl. a gazdasági nö-
vekedés évi ütemének, a foglalkozási struktúra átalakulásának, az urbanizációnak a felgyorsulá-
sával, a nemzeti jövedelem szerkezetének módosulásával, stb. Paul Bairoch klasszikus tanulmá-
nyából tudjuk,4 hogy az évi növekedése a tradicionális korszakban bizonyosan évi 1 % alatt volt 
(ezt a becslést Andre Günder Frank, Fernand Braudel, Carlo M. Cipolla is elfogadja).5 Egyik 
legfrissebb tanulmányában G. D. Snooks azt bizonyította, hogy Angliában, ahol közismerten a 
leggyorsabban zajlottak le a változások, 1086 és 1688 között a nemzeti jövedelem növekedésé-

2. POLÁNYI K., 1976. 197-228. p. 
3. POLÁNYI K„ 1971.; POLÁNYI K„ 1984. 
4. BAIROCH, P„ 1977. 
5. CIPOLLA, C . 1980.; GÜNDER FRANK, A.. 1978.; BRAUDEL, F„ 1985. 
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nek üteme évi 0,5 % körül járt.6 Benda Gyula a 18. századi Magyarországra is valószínűsített 
egy ilyen arányt.' A modernizáció korában ez a növekedés jelentősen emelkedett: a 19. század 
végén Magyarországon elérte a 3-4 százalékot, Ausztriában 3 százalék felé járt, míg Nyugat-
Európa országaiban szintén általában 2-3 százalék körül alakult.8 A modernizáció kora alatti 
változások tehát valóban szembetűnőek, s úgy érezzük, hogy e korszak különbözősége írásunk 
szemléleti hátterét adhatja. 

A tradicionalizmus és az agrárgazdaság 

Talán ebből is kiviláglik, hogy véleményünk szerint ahhoz, hogy az agrárgazdaság, a 
mezőgazdaság helyzetét leírjuk, mindenekelőtt tradicionális rendszer összefüggés-rendszerét, 
belső struktúráját kell elemeznünk. Tradicionális struktúrán olyan társadalmi - gazdasági kép-
ződményt értünk, amelyre az alacsony tőkefelhalmozás, a mezőgazdaság dominanciája, a kez-
detleges technika, a rokonsági alapokon nyugvó társadalmi szerkezet és általában a megkötött-
ségek nélküli magántulajdon hiánya jellemző.9 Egészében tehát egy korlátozott termelési függ-
vénnyel leírható rendszerről van szó. 
A mezőgazdaságnak több funkciója is volt egy hagyományos rendszerben: 
1. A lakosság ellátásának biztosítása (szükségletkielégítés) 
2. Többletek létrehozása az ipari termékcsere biztosítására 
3. A termelés folyamatos fenntartására szolgáló többletek előállítása 
4. A politikai (katonai) szervezet reprodukciója 

A termelés folyamatának fenntartása megköveteli a társadalom valamifajta szervezett-
ségét, az élelemtermelés enélkül hosszú távon elképzelhetetlen. Vélhetően igaza van Joan Ro-
binsonnak, amikor azt írja, hogy „...egy népesség, amely nem illeszti hozzá növekvő népsűrű-
ségéhez technikáját, vagy tönkremeg}', vagy vándorolni kényszerül".10 A társadalom és az életé-
hez szükséges élelemtermelés elválaszthatatlan kapcsolata miatt elfogadhatjuk Andre Béteille 
véleményét, aki a „mezőgazdaság társadalmi rendszeréről" beszél.11 Egyértelmű, hogy a gazda-
ságot átszövi egy sor társadalmi intézmény, vagyis nehéz meghúzni a határt a „gazdasági" és a 
„társadalmi" között. Ilyen társadalmi intézmény lehet - ismét csak Robinson asszonyhoz fordul-
va - a jog, az öröklési rendszer, a családszervezet stb. Ugyanakkor gazdasági tevékenységen 
érthetjük olyan egyének célorientált tevékenységét, kölcsönös együttműködését, akiknek jogai, 
kötelezettségei társadalmilag meghatározottak. Ennek megszervezése azonban társadalmi szin-
ten többféleképen-képzelhető el. 

A kutató számára természetesen a gazdasági változást sokkal könnyebb megragadni, 
hiszen egy gazdasági módosulás összefüggéseiben is mérhető, ellenben egy társadalmi változás 
esetében - főleg ha rövid futamidejű - néha még az azonosítás is nehéz. Igaza van Béteille-nek, 
hogy a társadalmi változások inkább minőségiek és eltérő irányúak, s nem kumulatívak. 

Az eddig leírtakból az is következik, hogy felfogásunk szerint maga az „agrárgazdaság" 
önmagában a tradicionális struktúrán belül nem létezhet, mégpedig azért, mert az agrártevé-

6. SNOOKS.D., 1990. 
7. BENDA Gy.. 1985. 
8. CAMERON, R., 1985. 
9. STAVENHAGEN, R., 1984. 73-97. p. 

10. ROBINSON, J„ 1971. 29-39. p. 
11. BÉTEILLE, A., 1974. 
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kenység nem vált el az ipari termeléstől, nem lett önálló ágazat, így léte csakis az ipari verti-
kummal értelmezhető. (Az ipar majd a modernizáció folyamatával válik el véglegesen a mező-
gazdaságtól.) 

Ugyanakkor arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy a mezőgazdaság társadalmi rend-
szere az a strukturális jelenség, amely szemantikailag a tradicionalizmussal egyenértékű. Ezt 
bizonyítják a 18. század előtti Nyugat-Európára vonatkozó conscriptionális források, amelyek 
szerint a társadalmak nagy része - néha akár 80-90 százaléka is - elsődlegesen az agrárszférá-
hoz kötődött. Dieter Langewiesche adatai szerint a 19. század első felében Európában még 
mindig a mezőgazdasági életmód volt a domináns jelenség.1" Véleménye szerint - s ezt látsza-
nak megerősíteni M.Mitchell adatai is - 1830 körül Anglia volt az egyetlen olyan ország, ahol a 
foglalkoztatottaknak egynegyede, s 1850 körül már csak egyötöde dolgozott a mezőgazdaságban. 
(Slicher van Bath azt írja, hogy az 185 l-es angliai cenzus a népesség felét már városban találta.) 
Ugyanakkor Magyarországon 1850 felé a népesség 80-85 százaléka még biztosan a mezőgazda-
ságban található, s kelet felé haladva, Oroszországban ez az arány ekkor mintegy 95 százalék 
felé járt. 

Természetesen a társadalom és a mezőgazdasági termelés közötti kapcsolatok nagyon 
bonyolultak. Az agrárprodukció függ a természeti környezettől, s behatárolhatja a népesség 
nagyságát, a fogyasztás lehetőségét, s a nem agrárnépesség termelését. A környezet ugyanakkor 
korlátokat szabhat mind az agrártermelés, mind a népesség nagyságának is. A 18-19. századi 
változások idején a különböző tényezők közötti egymásra hatás már alapvetően piaci árak által 
történt, ahol is a pénzügyi alkotó közgazdasági tényezők, egyrészt mint önmaguk, másreszt mint 
csereeszközök jelentkeztek. (Például a pénz összmennyisége, forgási sebessége stb.) 

A mezőgazdasági termelés tágabb környezete tehát döntően befolyásolhatja annak 
funkcionálását, ugyanakkor azonban a mezőgazdaság belső üzemi rendszerének is releváns je-
lentősége lehet. Csak egy példa erre, hogy a művelt terület, az állatállomány és a rendelkezésre 
álló trágyamennyiség optimális eloszlása komoly gazdasági növekedést indíthat el. Vagyis gon-
dolatmenetünkkel oda jutunk, hogy az agrártermelés külső és belső tényezőinek olyan rendszer-
be kell illeszkedni, amely a meglévő erőforrásoknak - az adott gazdasági helyzetben - optimális 
harmóniáját biztosítja. 

A nagybirtok mint rendszer 

Miután körülírtuk a mezőgazdaság társadalmi rendszerét, az a feladatunk, hogy a me-
zőgazdaság társadalmi rendszerén belüli hosszú távon is érvényesülő rendszerű kapcsolatokat 
feltárjuk, vagyis azokat a szervezeti kereteket, agrárszervezeteket keressük, amelyek a tradicio-
nális korokban állandó jelleggel előfordultak. Egyszerűbben fogalmazva: azt feltételezzük, hogy 
a tradicionális mezőgazdasági termelésnek vannak olyan hosszúidőszak alatt is létező - változá-
sokon áteső, de lényegiségüket megőrző - szervezeti keretei, amelyek az agrárrendszer működé-
sének alapinodelljét, annak szubsztanciáját alkotják. 

Ha végigtekintünk az európai gazdaság 5-18. század közötti fejlődésén, láthatjuk, hogy 
a mezőgazdaságot illetően egy szervezeti keret létezett, s ez az uradalom (nagybirtok), a két fo-
galmat szinonimaként használjuk, s ez esetben le kell hántanunk róla a 19-20. században rára-
kódott pejoratív jelentést. Mindjárt hozzá kell lennünk, hogy az uradalom mellett, főleg a 10-12. 
századtól kezdve egy másik rendszerszervező gazdasági intézmény is létezett, mégpedig a város, 

12. LANGEWIESCHE, D„ 19S5. 22-37. p. 
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ez azonban nem képezi vizsgálódásunk tárgyát, csakis annyiban, amennyiben kapcsolatai voltak 
a mezőgazdasággal. 

A következőkben megpróbáljuk körülírni az uradalom fogalmát lényegiségét keresve), 
ebben - a teljesség igénye nélkül - támaszkodva a 19. század utolsó harmadától meglévő, az 
uradalmakkal foglalkozó rendkívül gazdag nemzetközi és magyar szakirodalomra. Hangsúlyoz-
zuk azonban, hogy nem lehet célunk minden egyes fogalommagyarázat körülírása, csupán az 
uradalom szemantikai fogalomfejlődését, fontosabb csomópontjait próbáljuk kijelölni. 

A nagybirtokkal való foglalkozás szinte a gazdaságtörténet-írás kialakulásától létezik. 
Először Németországban, főleg K. T. von Inama-Sternegg és K. Lamprecht munkái alapozták 
meg a további kutatást. Azt állították, hogy a nagybirtok az „egész középkori gazdaságnak ter-
melést szervező központjai", amiből a későbbiekben a középkor gazdasági és társadalmi szerve-
zeteinek valamennyi többi formája kialakult. 

A. Dopsch a 19. század vége felé úgy vélte, hogy az uradalom, illetve az uradalmak 
létében egy folyamatszerűség figyelhető meg. Dopsch azt mondja, hogy a nagybirtok megvolt a 
rómaiaknál, s ettől semmiben nem különbözött a germánoknál meglévő uradalomforma.13 A 
Karoling-korban ezek a nagybirtokok csak továbbfejlődtek. Ugyanakkor azt is kijelenti, hogy az 
uradalom gazdasága nem naturális gazdaság, hanem feltételezi a bérmunkát, a pénzforgalmat, a 
kereskedelmi kapcsolatokat. Ebben a nézetben a német-osztrák nemzetgazdasági-gazdaságtörté-
neti gondolkodásnak ekkortájt kialakuló mechanikus tagolása figyelhető meg, ami a Natural-
wirtschaftól a Geldwirtschaftig (Verkehrswirtschaftig) vezet. így nem véletlen, hogy az urada-
lom Dopsch számára elsődlegesen gazdasági kategória. Dopsch nagy kritikusai, mint például 
Guttman, Wittich stb. is főleg arra mutattak rá, hogy a nagybirtok gazdasági rendszérének kü-
lönbözőségei miben állnak, többek között azt állították, hogy a nagybirtok már a germán törzsek 
gazdasági életének ősi formájaként is értelmezhető. 

A 20. századi gazdaságtörténet-írásra talán senki nem volt olyan nagy hatással, mint 
Max Weber. Számára a nagybirtok elsődlegesen földesúri birtokot jelentett, ahol egymás mellé 
rendelődtek különböző földtípusok (terra salica, terra indominicata, mansi serviles, mansi inge-
nuiles). Weber azt mondja, hogy a földesúri birtokot több, a rendi és politikai élettel összefüggő 
elem határozza meg, mégpedig a földesúri hatalom ( a föld birtoklása), a rajta élő emberek és a 
politikai jogok birtoklása (itt főleg a bírói hatalomról van szó). így a földesúri birtok Weber 
számára természetesen egy agrárszervezet, megkülönböztette azonban az uradalom kifejezést 
attól az agrárszervezettől, amely alapvetően a háztartás gazdasági szervezetére épült, előbbit ő 
egyértelműen egy piacra termelő kapitalista üzemnek gondolta.14 Weber felfogásában az volt az 
új, hogy a nagybirtokot a földesúri és a jobbágyi földek egymásmelletiségének kimutatásával 
komplexebben képzelte el, mint elődjei. Arra is felhívta a figyelmet, hogy itt politikai - igazság-
szolgáltatási szempontokra is ügyelni kell. 

Az 1930-as évek elején - lényegesen megváltozott szemléleti és forráskutatási viszo-
nyok közepette - született Henry Pirenne munkája a középkori gazdaságról és társadalomról. 
Pirenne már egy olyan rendszernek írja le a nagybirtokot, amelynek a legfontosabb jellemzői a 
nagy terület, az erős szervezet, a földek eltérő jogi sajátosságai, a nagybirtok igazságszolgáltatási 
és vallási egysége, és ugyanakkor patriarchális jellege. Lényegesnek érezzük, hogy Pirenne 
szemléletében az uradalom egy gazdasági társadalmi és politikai egységet, egy „rendszert" kép-
visel. Szerinte „a nagybirtok nemcsak gazdasági, hanem társadalmi intézmény is volt".15 

J 

13. SZKAZKIN, Sz. D„ 1979. 194-195. p. 
14. WEBER, M, 1979. 69-76. p. 
15. PIRENNE. H„ 1983. 119. p. 
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Pirenne felfogása kétségkívül a rendszerszerűség fogalmát vetíti előre, s hozzá kell tennünk, 
hogy híres Annales-beli társai (L. Febvre, Marc Bloch) is hasonlón gondolkodtak. 

A nagybirtok, mit rendszer sokoldalú megközelítéséhez a későbbiekben már kevés újat 
lehetett hozzátenni, bár egy-két területen természetesen tovább lehetett lépni. Günther D. Roth 
az 1960-as évek elején egy átfogó igényű művében úgy vélekedett, hogy „a középkori világ gaz-
dasági alapja a mezőgazdaság volt. s ez volt a gazdasági alapja a nemesi uraság társadalmi je-
lensége számára, ami a középkorban egyben politikainak is minősült". Roth felhívja a figyelmet 
a szolgáltatások és viszontszolgáltatások rendszerére, meglévő jogi hierarchia mellett felfelé 
áramló, naturálisan is mérhető javak ellenszolgáltatásaként is vehető politikai-katonai-személyi 
védelemre.16 Roth felfogásában végül is azt érezzük relevánsnak, hogy az uradalom értelmezé-
sében nála lényegesen szorosabban jelentkezett a különböző területek egybefonódása, kissé népi-
es formában azt is mondhatnánk: „úr és paraszt egységében" gondolkodott; s rámutatott a 
nagybirtok lényegéhez tartozó, jogilag megkülönböztetett emberek egybetartozására, s egyben 
egymástól való elválaszthatatlanságára. 

Az 1970-es évek legnagyobb hatású agrártörténeti vitájához - a Róbert Brenner által 
indított vitához - szólt hozzá 1978-ban R. H. Hilton, a Past and Present hasábjain. Rövid cikké-
ben megállapítja, hogy a feudalizmus bázis az agrárgazdaság, ami pedig a paraszti gazdaságon 
alapul. Véleménye szerint a családi gazdaságok, amiket a faluközösség és az uradalom fog ösz-
sze, egy szervezeti keretet, egy szocioökonómiai egységet alkotnak. Hilton tehát azt állítja, hogy 
maga az agrárrendszer több egymásra épülő szocioökonómiai egységből áll össze, s ennek a 
legtágabb formája az uradalom.17 Azt azonban már nem tudjuk elfogadni az amúgy szimpatikus 
teóriából, hogy az integrációs jegyek, jelenségek leírása mellett a későbbiekben az egész rend-
szer működését lényegében két társadalmi csoport, a földesúr és a jobbágy közti többletátruhá-
zásra degradálja. 

A nagybirtok a magyar gazdaságtörténet-írásban 

A nyugati gazdaságtörténet-írás mellett természetesen a magyar történettudomány is 
sokat foglalkozott a gazdaság és a társadalom egyik központi problémájaként kezelt nagybirtok 
kérdésével. A kezdeti gyenge, a nyugati eredményektől messze elmaradó kísérletektől eltekint-
ve18 azt mondhatjuk, hogy a felzárkózás az 1930-as években, nem utolsósorban Domanovszky 
Sándor iskolát teremtő tevékenységével valósult meg. Az 1933-39 között megjelent uradalomtör-
téneti sorozat egyes darabjai19 Henry Pirenne szemléletéhez állnak közel, írásaikban a gazdaság 
és a társadalom a majorság és a jobbágyság már egymás mellé rendelődik a nagybirtok keretén 
belül, úgy azonban, hogy külön vizsgálják a majorságot és külön a társadalmat. Hozzátehetjük, 
hogy a Domanovszky-sorozat egyes darabjai már levéltári kutatásokon alapulnak, s nem az el-
méleti megközelítés igényével születtek, így a teljes nagybirtokkérdés elméleti leírásának elvárá-
sa irreális lenne tőlünk. 

A nemzeti konzervativizmust megtestesítő Szekfu Gyula „nagybirtok-ügyben", s úgy 
vélte, hogy történelmünkben a magyar nagybirtoknak eltérő formái voltak. Szerinte a 16-17. 
században a nagybirtok értelme elsődlegesen a hon védelme, a 18. században az ország felépíté-

16. ROTH, G. D.. 1971. 
17. HILTON. R„ 1978. 3-19. p. 
18. ÁGOSTON RR., 1913. 
19. pl. WELLMANN I.. 1933. 
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se volt; míg a 19. századra „Széchenyi korszakának nagybirtoka... már csak egyszerű gazdasági 
üzem, mely gabonát, állatot, bőröket, gyapjút, bort termel és ad el...".20 

A második világháborút követő politikai - ideológiai átrendeződés hosszú ideig meg-
akadályozta az 1930-as évek szakmai eredményeinek folytatását. Az első érdemleges kísérlet 
Szabad György 1957-ben megjelent munkájával született.21 Az ötvenes években számos olyan 
írás jött létre, amely az objektivitás látszatát sem tudja felmutatni. A munkák nagy része prekon-
cepcionális, lényegiségük kimerül a kizsákmányolás, az antagonizmus, az osztályszempontúság 
állandóan keresett és ismételgetett, illetve mindent erre visszavezető kategóriáinak leírásában. 

Az 1970-es évek elejétől - a funkcionalitás előtérbe kerülésével - számítható Magya-
rországon a nagybirtoktörténet-írás új korszaka. Számunkra elfogadhatónak tűnik Kállay Ist-
vánnak azon értelmezése, miszerint a nagybirtok hármas funkcióval rendelkezik: a birtokgaz-
dálkodás, a közigazgatás és az igazságszolgáltatás egysége jellemezte a magyarországi 18-19. 
századi uradalmakat.22 Ugyanakkor az is tény, hogy a társadalom és a gazdaság egységes értel-
mezése mellett számos olyan alkotás is létrejött, amely a nagybirtok rendszeréből csupán a ma-
jorsági vagy a paraszti gazdaságok üzemi vonásait elemezte, ökonometriai vagy hagyományos 
gazdaságtörténeti eszközökkel. Azonban itt is figyelembe kellett venni, hogy a kölcsönhatások 
szorosak: pl. az uradalom technológiai rendszerébe beépült a robotgazdálkodás, ugyanakkor a 
paraszti üzem működését is alapvetően befolyásolta a majorság. 

A nagybirtok fogalma cs formái 

Mindebből látható talán, hogy az európai gazdaságtörténet-írásban az uradalom fogal-
mának szemantikai tartalma fokozatosa bővült. Az egyik legfontosabb változásnak azt tarthat-
juk, hogy a szűkebb gazdasági értelmezéstől már a két világháború közti időben eljutottak a 
gazdasági és a társadalom együttes megközelítéséig. A következő újdonság és a rendszerszemlé-
let felől érkezvén a funkcionalitás elemzése volt: már nemcsak arra keresték a választ, hogy egy 
uradalom statikusan hogyan írható le, hanem arra is, hogyan működött. A funkcionalitás előtér-
be kerülés egész egyszerűen nem nélkülözhette a rendszerszerű megközelítést, nem lehet vélet-
len, hogy az 1930-as évektől a nyugati munkák már működő rendszerként ábrázolják az ura-
dalmat. Ez viszont felvetette, hogy a rendszerre a „rendszer környezete" milyen hatást gyakorolt, 
s a „rendszer erőforrásai" mennyiben szolgálták a fejlődést, s hogyan oldható meg a „rendszer 
irányítása". E sorok írója már korábbi tanulmányaiban is próbálkozott életképes definíció meg-
adásával. Jelen szakirodalmi ismereteink birtokában úgy véljük, hogy az uradalom a mezőgaz-
dasági termelés a mezőgazdasághoz tartozó társadalomnak egy szocioökonómiai egysége, agrár-
szervezeti kerete, melyben a termelés és az elosztás egysége illetve akár a társadalom totalitása 
jelenhet meg, egyszerre reciprocitív és redisztributív kapcsolatban. Hangsúlyozzuk az uradalom 
hosszú távú létjogosultságát, ugyanakkor azt is el kell mondanunk, hogy az uradalom feudális 
kori lényegiségének fennmaradása mellett formája gyakran változott.23 

Az uradalmak a középkorban kb. a 7-10. század között jöttek létre Nyugat-Európában, 
Magyarországon a 13-14. században jelentek meg klasszikus formájukban. Makkai László azt 
írja, hogy ezek az uradalmak lényegében egyes földesúri magángazdaságok és paraszti kisbirto-

20. SZEKFŰGY., 1928. 309. p. 
21. SZABAD GY., 1957. 
22. KÁLLAY I., 1980. 8. p. 
23. KAPOSIZ., 1994. 11. p. 
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kok egységei voltak, és együttesen hatalmas mezőgazdasági kézműves vállalkozásokat jelentet-
tek.24 Az uradalmak keletkezése nem utolsósorban a kolostorok gazdasági tevékenységeként 
alakult ki, ahol az „ora et labora" elv, a folyamatos munkatevékenység mutatis mutandis előbb 
utóbb specializációhoz, ipari árutöbbletekhez vezetett.25 

Új viszonyt ebben a rendszerben az uradalom és a város kapcsolata teremtett, hiszen a 
város létrejöttével a nagybirtok keretéből önálló struktúrává szerveződött az ipari vertikum egy 
része. Európában ez a folyamat a 10-12.századtól ment végbe, s az ehhez alkalmazkodó, ezt 
kényszerszerűen elviselő nagybirtoknak egy új formáját hozta létre. Peter Kriedte szavaival élve 
a nagybirtok gazdálkodására az urasági üzem visszaszorulása lett a jellemző, s ugyanakkor a 
paraszti gazdálkodás dominanciája jött létre: az uradalom egy laza konglomerátumszerű szerve-
zetté vált.26 

Ez a típus a fejlődés során lényegében a 16. századtól változott meg. Az európai ex-
panzió hatására új, intrakontinentális munkamegosztás alakult ki Közép- és Nyugat-Európa 
között. A két nagy régiót tekintve kölcsönhatások írhatók le, miszerint Közép-Európa jelentős 
mértékben tudott hozzájárulni Nyugat-Európa agrárszükségleteinek kielégítéséhez, cserébe vi-
szont olcsóbban előállított jobb minőségű iparcikkeket kapott. A 17. századi krízissel azonban 
megtört a folyamat, Nyugat-Európa az árforradalom befejeződésével keletkező nehézségeit 
gyarmatok kiépítésével, birodalomalkotási kísérletekkel próbálta megoldani (nem kis sikerrel). 
Ez a nyugat-európai nagybirtok hagyományos funkcióinak elvesztésével, és a szabad tulajdon és 
jogállás kialakulásával járt együtt. Közép-Európa viszont a gazdasági nehézségeit nem tudta a 
nem létező gyarmatokra áttolni, így az itt lévő uradalmak egy zárt, döntően belső ellátásra ter-
melő szervezetté alakultak, maguk után vonva egy - a nagybirtok életét meghatározó - zárt jog-
rendszer továbbélését, a földesúri patriarchális funkciók fennmaradását. 

A hagyományos engelsi értelmezés szerint az Elbán túli területek „zweite 
Leibeigenschaft"-ja, a koraközépkori jobbágyság újkori feléledése. Ezzel szemben úgy véljük, 
hogy itt szó sem volt a koraközépkori értelemben vett agrárszervezeti mechanizmushoz való 
visszatérés gyakorlatáról, ugyanis egy gazdaság szisztéma működését illetően nemcsak az a kér-
dés, hogy milyen elemek találhatók meg benne, hanem az is, hogy azoknak az elemeknek a mű-
ködési feltételei, s a rendszer egészét befolyásoló külső tényezők hogyan alakulnak. Ebben az 
értelemben a 16. században létrejövő európai munkamegosztás Közép-Európa számára impulzu-
sokat, szakismereteket, és effektíve egy tágabb világot. A 18. században felgyorsult nyugati fej-
lődés mellett Közép-Európa gazdaságai számára már nem lehetett a teljes egészében való elfor-
dulást választani, előbb-utóbb felvetődött az alkalmazkodás kényszere. 

Mindebből úgy tűnhet, hogy a nagybirtokok életében a generatív változásokat elsődle-
gesen gazdasági tényezők okozták. Ez távol áll felfogásunktól, ugyanis az uradalmon belül élő 
társadalom változásai is alapjaiban formálhatták át az uradalom egészének gazdasági rendjét. A 
kölcsönhatások elég szorosak. Példának hadd legyen elég a 14. század hatalmas demográfiai 
katasztrófáira utalni, ahol a népesség fogyása a munkaerő közgazdasági értéke megnőtt, a fold 
pedig olcsóbbá vált. 

A 18. században a magyar uradalmi rendszer - Nyugat-Európától eltérően megerősö-
dött. A gazdaság tágabb keretéül a Közép-Európában kiépülő Habsburg-birodalmi munkameg-
osztás szolgált. A 18. század közepén létrejött vámrendszer döntő fontosságúvá tette a magyar 
mezőgazdaság számára a külső piacot. A folyamatosnak tekinthető, az állam által is generált 

24. MAKKAIL., 19S2. 
25. DUBY, G., 1982. 27-48. p. 
26. KRIEDTE P„ 1980. 9-28. p. 
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kereslet hatalmas lehetőség volt a magyar agrárágazat számára. Úgyis fogalmazhatunk, hogy a 
18. században a Habsburg-birodalom keretén belül a 16. századi európai munkamegosztás kép-
ződött le, amelyben Magyarország számára az agrárszállító szérepe osztatott.27 

Mindebből az is következett, hogy a 18. században újra formálódott a magyarországi 
nagybirtok rendszerében a duális, a paraszti és majorsági egységen alapuló üzemszerkezet, úgy 
azonban, hogy a kétféle üzem közötti technológiai kapcsolatok megmaradtak. Tehát abban az 
időben, amikor Nyugat-Európában a nagybirtok a korábbi szocioökonómiai szervezetből lassan 
tisztán gazdasági képződménnyé vált, Magyarországon az uradalom megmaradt hagyományos 
gazdasági - társadalmi szervezetnek. így aztán nem véletlen, hogy a Nyugat-Európából ideérke-
ző modernizációs jelenségek csak felemás módon alakíthatták át a magyar agrárrendszert. 
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VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM :SUPPLEMENTUM: 
SZERKESZTŐ: Á. VARGA LÁSZLÓ, HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

Bősze Sándor 

ADATOK SOMOGY MEGYE H. VILÁGHÁBORÚS DEMOGRÁFIAI 
VESZTESÉGÉRŐL ÉS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VISZONYAIRÓL 

Bár a szükséges forrásfeltárás jórészt elkészült,1 keresve a válasz arra a kérdésre, hogy 
milyen mértékű emberveszteség érte a megyét a második világháború éveiben, a megbízható 
nyilvántartások hiánya folytán a megfelelő abszolút számok nem állnak rendelkezésünkre. A 
már ismert, számszerű és szöveges adatok azonban lehetővé teszik számunkra a demográfiai 
trendek elemzését és a népesedés mértékét befolyásoló tényezők számbavételét. „Az első világ-
háború vesztesége majdnem kizárólag a fronton keletkezett. A második világháború minden 
korábbitól eltérő totális jellege az áldozatok körének kiszélesedésében nyilvánult meg. A légitá-
madások következtében a küzdelem nemcsak az arcvonalon, hanem a hátországban is folyt"2 A 
demográfiai helyzetre természetesen nem csupán az a tény hatott jelentős mértékben, hogy a 
háború egyaránt szedte áldozatait a frontokon és a hátországban, hanem a megyehatárokon kí-
vüli és belüli harci cselekmények közvetett hatásai is. 

Az ország mai területére eső népesség 1941. január 31-én 9.316.074,3 1949. január 1-
én pedig 9.204.799 fő volt,4 vagyis a népszámlálók ekkor 110.000-rel kevesebb lélekszámot re-
gisztráltak.5 Somogy megyében 1949-ben 392.241, azaz 7.886-tal több embert számláltak meg, 
mint 1941-ben (384.355).6 A települések jellege szerinti megoszlást tekintve, a népszaporulat a 
megyében az országos eredményekhez hasonlóan zömében a falvakban mutatkozott meg.7 Az 
adatok népesség szerinti bontása - úgy az országos, mint a somogyi adatokat tekintve - már 
egyértelműen jelzik a háborús, főként a férfiakat érintő veszteségeket, illetve az ebből adódó 
nőtöbbletet.8 Ha pedig a férfiak és a nők megoszlását egybevetjük a családi állapotokat tükröző 
számsorokkal, akkor láthatjuk, milyen aránytalanság alakult ki a férfi és a női özvegyek között. 
Országosan a 128.842 és a 607.581, Somogy megyében pedig 6.407 és a 30.3909 volt az arány, 
vagyis mindkét viszonylatban nyilvánvalóan az özvegyek 82,5 %-a a nők köréből került ki. 

Miután 1945 és 1949 között jelentős méretű népességmozgás következett be, a két nép-
számlálás egybevetése nem adhat valós képet az 1941 és 1945 közti demográfiai változásokról. 

1. SZABÓ P.-SZILI F„ 1993. 171-531. p. 
2. STARKT., 1989. 6. p. 
3. Népszámlálás 1949. 18. p. 
4. Uo. 
5. Uo. 14. p. 
6. Uo. 284. p. 
7. Uo. 20-21. p. 
8. Uo. 24., 285. p. 
9. Uo. 310-311. p. 
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A konkrét somogyi adatokat kisebb időmetszekben vizsgálva, a helyzetkép jelentősen megválto-
zik, pontosabban finomodik. Ha az 194 l-es népszámlálás számadatait ismét megnézzük, akkor 
zavaróan hat, hogy a különböző nyomtatott forráshelyek egymástól eltérő számokat hoznak. Ez 
részben egy olyan történelmietlen szemléletmódból adódik, mely nem veszi figyelembe az álla-
migazgatási beosztás 1950. január 1-én történt változásait, minek következtében Somogy megye 
közigazgatási határai is megváltoztak. Az 194l-es népszámlálás kiadása során ugyanis a későbbi 
állapotokat vetítették vissza a korábbi viszonyok közé.10 Az 194l-es népszámlálást illetően 
(391.390, illefve 391.289) a vármegye tiszti főorvosának 1942-es és 1943-as éves jelentései sem 
hoztak egymással azonos népességszámot.11 A jelentős eltérésre való tekintettel a KSH hivatalos 
kiadványát,12 mely 384.355 főt számlált meg, tekintjük bázisnak. Egy, röviddel a háború befeje-
zése után, 1945. június 30-án végrehajtott összeírás szerint a megyében 337.971, tehát majd 
50.000 emberrel kevesebb élt, mint 1941-ben.13 Itt azonban szükséges megjegyezni, hogy a nép-
számlálási íveken szereplő személyek legalább ötezren idemenekültek, hadifoglyok és sebesültek 
voltak. A háborús emberveszteség mértékét hagsúlyozza az a tény is, hogy a megszámolt férfiak 
hozzávetőlegesen negyvenezerrel ( 7 - 8 %) voltak kevesebben, mint a nők. 

A már említett vármegyei tiszti főorvosi jelentések az 1938-1943-as évekre vonatkozó-
an az alábbi születési, vetélési, halálozási és a természeti szaporodásra utaló adatokat tárták a 
megye főispánja elé.14 

1. sz. táblázat 

Év-
szám 

Születések 
száma 

Vetélésék 
száma 

Halálozások 
száma 

Termé-
szetes 

szaporodás 
Év-

szám 
össze-

sen 
élve halva össze-

sen 
gyanús össze-

sen 
0-1 év 1-7 év 7 

éven 
felül 

Termé-
szetes 

szaporodás 

1938 7210 7060 159 796 71 5609 1050 193 4366 +1451 
1939 6946 6780 166 718 60 5489 851 125 4513 +1291 
1940 6918 6742 176 556 57 5928 1038 174 4716 +814 
1941 6718 6570 148 564 34 5417 889 152 4376 +1153 
1942 6814 6657 157 541 24 5568 968 161 4429 +1089 
1943 6244 6102 142 680 32 5918 930 190 4818 ' +184 

A numerikus adatokat illetően az 1. táblázat alapjául szolgáló hivatalos jelentések és 
még néhány forrás - például a Központi Statisztikai Hivatal által közreadott kiadványok - ösz-
szehasonlítása komoly kétségekre ad okot: 

10. Népszámlálás 1941. 18. p. - Ezt a hibát továbbvitte pl. HORVÁTH S., 1988. 59. p. 
11. SML. Főisp. ir. 966/12/1943.; Tisztiorv. ir. 38/2/1944. Közli: KANYAR J„ 1970. 23. p. 
12. Népszámlálás 1949. 18. p. 
13. Alisp. ir. 13.090/1/1945.; KANYAR J., 1970. 23. p. 
14. SML. Föisp. ir. 966'! 2/1943.; Tvrhat. Biz. kgy.jkv. 1941.augusztus 4., november 4., 1942. február 3., május 4., augusztus 3., november 3., 

1943. február 1., május 3., augusztus 2., november 3., 1944. február 7., május 1. Megjegyzendő, hogy az alispáni évnegyedes jelentések-
ben szereplő számszerű adatok nem egyeznek a megyei tiszti főorvos által megadott számokkal; SU. 1942. 123. sz. július 2. 1. p.; KA-
NYAR J„ 1970. 19-23. p. 

- 3 1 8 -



2. sz. táblázat15 

Ev 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 
Elveszöle-
tések 6483 6207 6289 5985/6089 6440 5448 6479 5804 
Halálo-
zások 5277 5153 5578 5035/5113 5350 5447 6412 7025 
Természe-
tes szapo-
rodás +1206 +1054 + 711 

+ 950/ 
+ 976 +1090 + 1 + 67 -1221 

Eltekintve az abszolút számok okozta kétségektől, a forráskritikai vizsgálatok után is 
egy egyértelmű folyamat rajzolódott ki. A születések száma csökkent (igaz a halvaszületések 
száma stagnált), s felére esett a gyanús körülmények között lezajlott vetélésések mennyisége, 
ezzel egyidejűleg azonban egyre nagyobb méreteket öltött a halálozások aránya. A vizsgált esz-
tendőkben népszaporulat igen csekély volt, sőt 1943-tól folyamatosan csökkenő értéket mutatott, 
s 1945-től pedig negatív előjelet kapott. „Még a leggazdagabb lakossággal bíró járások népessé-
gének fejlődése sem éri el egy jól gyarapodó járás normális körülmények között várható szaporu-
latát. Egyébként ezekben a járásokban is többnyire csak egy-két nagyobb község lélekszám 
emelkedése emeli a szaporodási számot tűrhető szintre" - jegyezte meg a megyei tiszti főorvos,16 

aki - szavait illusztrálandó - kiemelte azon községeket, amelyeknek lélekszám-apadása a legfel-
tűnőbb volt (a csurgói járásban Alsók, Nemespátró, Sand; az igali járásban Kapospula, Attala, 
Igal, Gadács; a kaposvári járásban Kadarkút, Kaposszentbenedek, Szenna, Kaposszentjakab; a 
marcali járásban Szenyér, Somogyszentpál, Nagyszakácsi; a szigetvári járásban Hobol; a tabi já-
rásban Balatonújhely, Ságvár és a barcsi járásban Lakócsa, Szulok), és azt a három települést, 
melyekben a lélekszám nagyobb mértékű emelkedését tapasztalta. Az 1941-1945 közti években 
nőtt a csecsemő- és a gyermekhalálozások aránya is. Mindkét beszámoló járásonként mutatta be 
a szaporodási- és a csecsemőhalálozási viszonyokat: 

3. sz. táblázat17 

Já rás Szaporodás, vesz-
teség (+/- fő) 

Azon községek száma, melyekben a lélekszám A 100 főre cső csecsemőhalá-
lozás ( % ) 

Já rás Szaporodás, vesz-
teség (+/- fő) 

szaporodott csökkent 

A 100 főre cső csecsemőhalá-
lozás ( % ) 

Já rás 

1942 1943 1942 1943 1942 1943 1942 1943 
Barcsi +32 -5 12 9 12 12 14,40 18.50 
Csurgói +118 +114 18 15 8 10 17.60 15,41 
Igali +54 -8 17 12 11 13 10,91 10,90 
Kaposvári +57 -38 27 21 21 30 1.40 12.30 
Lengyeltóti +227 +46 22 14 3 11 15,70 17.99 
Marcali +220 -46 24 13 16 24 15,40 16.70 
Nagyatádi +104 -69 16 8 9 23 13.50 23,67 
Szigetvári +21 +147 25 22 15 15 15,50 10.30 
Tabi +257 +113 22 17 6 11 12.50 13.80 
Kaposvár + 17 -70 1 - - 1 9,83 13,50 
Összesen +1089 +184 184 131 101 150 

A 3-as számú táblázat az eddig kialakult demográfiai képet - sötétebb színekkel - ár-
nyalta tovább. Látható, hogy egyetlen esztendő alatt 905 fővel csökkent a szaporodási ráta. A 

15. Népmozgalom. 1969. 182., 434. p. Ld. mégPAÁL L„ [1987] 165. p. 
16. SML. Főisp. ír. 966/12/1943. 
17. SML Főisp. ir. 966/12/1943., illetve az 1943-as évre KANYAR J„ 1970. 22. p. 
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megyében csak a szigetvári járás népesége nőtt. Kaposvárt is beleértve, több mint 29 %-kal lett 
kevesebb azon községek száma, melyekben a lélekszám növekedett, s 48 %-kal gyarapodott a 
csökkenő népességű települések köre, s mindezzel párhuzamosan 14 %-kal emelkedett a válto-
zatlan viszonyokat visszajelző falvak mennyisége. Vagyis míg 1942-ben a megye településeinek 
58,79 %-a, addig egy évvel később már csak 32,27 %-a tudott népszaporulatot produkálni, s 
41,85 %-ról 47,92 %-ra emelkedett a népességfogyást regisztráló falvak csoportja. Feltűnő je-
lenségként vehetünk tudomást az amúgy is magas csecsemőhalálozási értékek további növekedé-
séről. E tekintetben csak a szigetvári, illetve az igali járások mutattak kivételt. A tiszti főorvos 
1942-ben 32 olyan községet sorolt fel, melyben a kisgyermekek 20-50 %-a egy esztendős kora 
előtt halt meg. Ugyanez az összegzés 79 településen jegyzett fel 0-12,90 % között mozgó, az 
átlagosnál Jobb" csecsemőhalálozási arányt. „1942 évben Somogy vármegye területén 21 köz-
ségben nem fordult elő csecsemőhalálozás." 

A háború, a férfilakosság behívása, a bombázások és a Margit-vonal mentén négy hó-
napon át tartó küzdelem, a közegészségügyi és szociális viszonyok, a csökkenő népszaporulatot, 
illetőleg a növekvő halálozási számokat jelentős mértékben befolyásolták. 

Az 1945 júniusában hiányzó 40-45.000 ember sorsát illetően - miután még mindig 
nélkülözzük a megbízható, abszolút számokat tartalmazó veszteséglistákat - , Stark Tamás és 
Für Lajos számításait18 is felhasználva, sok esetben csak feltételezéseink vannak.19 Ha a behívó-
sok országrészenként arányos voltából indulunk ki, akkor ezzel - kellő fenntartásokkal - csupán 
a katonai veszteségek hozzávetőleges becslésénél számolhatunk. Stark a Szövetséges Ellenőrző 
Bizottság számára 1945. november 30-án készített veszteségi kimutatása alapján 256.431 halot-
tat, sebesült, hadifogoly és eltűnt katonát vett számba.20 Az 1941. június 26. és 1944. december 
31. közötti időszakra vonatkozó adatok alapján arányosítva hozzávetőlegesen 5.500-6.500 főre 
tehetőek a somogyi veszteségek. A Somogy Megyei Levéltár által kiadott tanulmánykötetben 
közreadott - nem teljes - veszteséglista szerint 1941. június 26. és 1944. november 1. közt eltelt 
időben 5.916 somogyi katona halt meg.21 Ebből 3.886-an a 21-35, 1332-en a 36-45 és 1.008-an 
pedig a 46-55 korosztályba tartoztak. A pécsi IV. hadtesthez tartozó három somogyi alakulat, a 
10. gyalogdandár, majd könnyű hadosztály 10. tábori tüzérezrede, a 6., Nagy Lajos nevét viselő 
és a 36. honvéd gyalogezrede kikerült az orosz frontra. A rövid és nem túl alapos kiképzést kö-
vetően, meglehetősen rossz felszereléssel „... a városunkban állomásozó gyalogezred, valamint 
ikerezrede s a tüzérezred [1942] június első napjaiban indult el a harctérre."23 A három ezredet 
1943. január 19-én verte szét a Vörös Hadsereg. Az 1944. november 1. utáni és a nem kifejezet-
ten katonai veszteségek felmérése során már nem lehet az arányosítási módszert alkalmazni, 
hisz az ország területén ejtett hadifoglyok, kik közül sokan elpusztultak, a bombázások, a pol-
gári áldozatok, a nyilas kormányzás zsidó és nem zsidó áldozatainak lokális megoszlása ezt a 
fajta háborús logikát nem követte. 

A megye polgári áldozatairól bőséges, de - a forrásadottságaink folytán - korántsem 
teljes adatsor áll a rendelkezésünkre.24 Für Lajos szerint az ország második világháborús ember-
vesztesége 900.000 fő körül mozgott. Egyhatoduk a Don mentén, egynegyedük pedig gázkamrá-

18. FÜRL., 1988.; STÄRKT., 1984.; STÄRKT., 1989. 
19. SZABÖP.-SZILIF., 1993.172. p. 

20. STÄRKT., 1989. 18,p. 
21. SZABÖP.-SZILIF.. 1993. 536. p. 
22. Uo. 
23. SML. Kvar kepv. test. jkv. 1942. november 23. 
24. SZABÖP.-SZILIF., 1993. 172. p. 
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ban pusztult el. A megye 5.751 zsidó polgárából közel 5.200-at deportáltak. Közülük hozzávető-
legesen hatszázan tértek haza. „A megye zsidósága összlétszámához viszonyítva 61,5 %-os 
veszteséget szenvedett, az áldozatok regisztrálása még további kutatást igényel."25 Somogy pol-
gári lakossága közül - eddigi ismereteink szerint - 4.498 fő halt meg a harci cselekmények so-
rán.26 A megye területére 1942 szeptembere és 1944 októbere között ledobott 700-1000 különbö-
ző fajtájú és méretű bomba 31 fegyvertelen polgárt ölt meg.27 A harci cselekmények a Margit-
vonal közelében, valamint a Dráva menti falvakban aránytalanul sok emberáldozatot követeltek. 

A polgári lakosság 1944 szeptemberétől kezdett a megyéből elmenekülni. Ez a menekü-
lés a következő hónap közepétől pánikszerűvé vált. Somogyból a fronttól, illetve a Vörös Hadse-
regtől való félelmében összesen 16.892 fő menekült el, s közülük az 1945 júniusi összeírásig 
3.422 fő nem tért vissza.28 Egy 1945 február végi összeírás szerint Kaposvárról 861 polgár köl-
tözött el. E lajstrom megjegyzéseiből rekonstruálhatóan 73 %-uk katona volt, 25 %-uk félelem-
ből hagyta el a várost, 3 %-uknál (23 fő) politikai, a maradék 1,3 %-nál pedig egyéb okok szere-
peltek. A várost, illetve a megyét elhagyó polgári lakosság jelentős része a nyilas közigazgatás 
kitelepítésével egyidejűleg folyó „önkéntes kiürítés" során hagyta el a lakhelyét. Ez a fajta 
„önkéntesség" azonban rendre csorbát szenvedett. A közigazgatási és a katonai hatóságok gyak-
ran kényszerkiürítésekkel fenyegetőztek, és a leventék százait hurcolták magukkal. Ily módon 
6.305 személyt kényszerítettek útra. Az elhurcoltak egy része aztán a menet közben eltűnt.30 

A vármegyét pánikszerűen elhagyó tömeg jelentős hányada azonban nem volt somogyi 
őslakos, hanem korábban menekült a megyében. A 2. bécsi döntést követően, 1941 elején az 
elsők között érkeztek a dél-erdélyi magyarok, akik közül az első 1.581 családot márciusban he-
lyezték el a megye településein. 1 1944 nyár végétől pedig ugrásszerűen megnőtt az Erdélyből 
érkezett, de a tovább is utazó menekültek száma. Az ország területére a Dráván túlról is érkeztek 
magyarok. A barcsi járás főszolgabírója az alábbi jelentést küldte 1943. március 11-én a Bel-
ügyminisztérium Külügyi Osztályának: „ . . .a partizán üldözések elől ez évi február 27. óta már-
cius 11-ig a horvátországi magyarok közül 30 felnőtt férfi, 15 nő, a 12 éven felüliek közül 4 
leány és 7 fiú, valamint 16 tizenkettő éven aluli gyermek, összesen 72 személy menekült át Hor-
vátországból Barcsra. Naponként 4-5 íös csoportokban érkeznek és sikerült őket a barcsi és az 
ahhoz szomszédos járásokban azonnal mezőgazdasági cselédnek elhelyeznem, úgyhogy azok 
megélhetése biztosítva van... 

Ma azonban 9 férfi, 5 nő, 2 leány és egy fiú és 7 kisgyermek menekült át, akik közül az 
egyik asszony férje három héttel ezelőtt állítólag hastyphusban meghalt. A fertőző betegségek 
esetleges behurcolásának megakadályozása végett a ma érkezett 24 menekültet a Barcsi Első 
Hengermalom tulajdonát képező egyik épületben helyeztük el és 14 napig itt akarjuk tartani 
orvosi megfigyelés alatt... 

Bizalmas értesüléseim szerint még ma 10 család fog ide menekülni és hamarosan még 
100 család fog átjönni átlag 5 taggal, mert a partizánok több olyan falut szállottak meg, amely-
ben a magyarok csak szórványosan laknak. A partizánok üldözik a magyarokat, azokat a férfia-
kat, akik a horvát hadseregben szolgáltak meggyilkolják vagy elhurcolják, állataikat elhajtják. 

25. Uo. 173. p. Ld. még Uo. 535-537. p„ valamint SZILI F„ [ 1994] 
26. Uo. 536. p. 
27. BŐSZE S„ [Kézirat] 
28. KANYAR I., 1970. 23. p.; PAÁL L„ [1987] 191. p. 
29. SML. Közs, adattár. Kaposvár, sz.il. A megye székhelyét kb. 1000-1500 ember hagyta el. EgyrészOk azonban enre az időpontra visszatért. 

Ld. KANYAR J„ 1970. 28. p. 

30. TELEKI É., 1974. 261. p.; KANYAR J., 1970. 23., 28.. 30. p. 
31. SML Föisp. ir. 424/38/1941. 
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Ha pedig a partizánok nem bántják őket, akkor partizánok által megszállt falukat a 
németek bombázzák és stukkázzák és így földönfutókká teszik őket. 

A szembenlévő SS parancsnok kilátásba helyzete, hogy a közeljövőben a legveszélyez-
tetettebb helyekről körülbelül 100 igazoltan magyar nyelvű családot ingóságaikkal állataikkal 
vasúti kocsikra fog rakatni és Barcsra fogja őket áttenni."32 A menekülési körülmények folytán a 
nagyarányú népességmozgásról sem állnak a rendelkezésünkre a teljeskörű nyilvántartások. 

A világháború kitörését követően Magyarországra és persze Somogyba érkező lengyel, 
majd pedig francia polgári és katonai menekültek sorsáról és számáról azonban már többet tu-
dunk. A háború alatt mintegy 4000-4500 lengyel és francia személyt helyzetek el Somogy me-
gyében, ahová - Balatonkilitibe és Tabra - 1939. szeptember 15-től érkeztek az első lengyelek, 
akik ettől az időponttól kezdve folyamatosan jöttek. Miután a katonakorú férfiak tömegesen, 
tízezres nagyságrendben, a barcsi járáson keresztül például körülbelül 40000-en szöktek át34 az 
országon, a helyi források közül csak az érintett járások föszolgabíráinak, a menekülttáborokról 
készült részletes havijelentései alapján állapíthatjuk meg a hosszabb-rövidebb ideig egy helyben 
maradó menekültek számát, amit egyébként egy-egy település népességéhez viszonyítva nem 
lehetett figyelmen kívül hagyni. „1941-ben ... a népszámláláskor 632 lengyelül beszélő személy 
tartózkodott Bogláron, és ez az akkori lakosság 21,2 %-a volt. Lellén ez elhanyagolható szá-
zalék, azaz 8-10 fő volt."35 Hozzátehetjük, hogy a balatonbogiári lengyelek átlagos létszáma 
1941 és 1944 között 400 fő körül mozgott, sőt 1944 tavaszán 523 személyt vett lajstromba a 
lengyeltóti főszolgabíró.36 A főispán utasítására 1942 decemberében összeírták a barcsi, a tabi, a 
nagyatádi, a lengyeltóti, a kaposvári és a marcali járásban élő 934 lengyelt. Még az 1945. június 
30-i népszámláláskor is 336 lengyelt találtak az összeírok Somogyban.37 

1942 elején érkeztek Magyarországra azok a németországi fogoly- és munkatáborokból 
megszökött franciák, akiket ez év októberétől szintén Balatonbogláron helyeztek el.38 A tábor 
létszáma 1943 májusa és 1944 márciusa között 559-941 fő között mozgott.39 Összességében a 
háború esztendőiben mintegy 1000-1200 francia talált menedéket a Balaton partján. 

A belső migrációt vizsgálva, a front közeledtével két irányú népességmozgást lehetett 
megfigyelni. A fővárosiak 1943-tól kezdtek a mind gyakoribbá váló bombázások, a közellátási 
gondok és a várható harcok elől biztonságot remélve, falura költözni. Sajnálattal kell ismételten 
megállapítani, hogy e népvándorlás pontos numerikus adataival nem rendelkezünk.40 A Margit-
vonal menti falvak lakóinak túlnyomó többsége 1944/1945 telén vagy elmenekült, vagy pedig a 
katonai hatóságok (magyarok, németek, oroszok, bolgárok) kiürítést elrendelő parancsára kény-
telen volt elhagynia a lakhelyét. A községi önkormányzatok sok helyütt összeállították az elme-
nekültek névsorát.41 A tabi járásban például 1945 elején Ságváron, Nyimben, Kapolyon, Bálvá-
nyoson, Kőröshegyen, Bábonymegyeren, Balatonendréden, Nagycsepelyen, Telekiben és 

32. SML. Főisp. ir. 391/38/1943. 
33. LAGZI I., 1974. 261 -263. p.; SÚ. 1939. szeptember 27. 2. p„ szeptember 28. 1. p. 
34. SML KNb. 152/1945.; LAGZI I., 1974. 266. p. 
35. ANDRÁSSY A, 1988. 290. p. 
36. SML. Lj. ísz. ir. 465/1944., 1656/1944. 
37. SML. Főisp. ir. 2300/38/1942., ai. 13090/1/1945. 
38. SML. Főisp. ir. 2304/38/1942.; LAGZI I.. 1975.169. p. 
39. ANDRÁSSY A., 1988. 294. p.; LAGZI I., 1975. 181 p. 
40. PAÁLL., [1987] 191. p. 
41. KANYAR J., 1970. 42. p. 
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Nágocson 4383 menekült tartózkodott.42 A barcsi, a nagyatádi és a kaposvári járásból pedig 
megközelítőleg 9000-en költöztek át több hónapra a szigetvári járás területére.43 1944 szeptem-
bere-októbere és 1945 márciusa között eltelt hat-hét hónap alatt egy jó félszázezres tömeg moz-
gott ide-oda a megyében. Közülük és a frontközségekben rekedt lakosságból - Kanyar József 
adatai szerint44 - 1.805 polgári személy vesztette életét. 

A háború sajátosságai folytán a szokásosnál is nagyobb kölcsönhatások figyelhetők meg 
a demográfiai mozgások és a egészségügyi viszonyok között. E tekintetben elég csak a fertőző 
betegségekre, a járványokra és ezek áldozataira, a közellátási zavarokra, az egészségügyi sze-
mélyzetet érintő katonai behívásokra, valamint az egészségügyi intézményhálózatra gondolni. 
Az sem kizárt, hogy a háborús viszonyok miatt - kissé kozmetikázott módon - az évnegyedes 
közgyűléseken elhangzottak nem egyeztek a tiszti főorvos által elkészített jelentésekkel.45 Ez 
utóbbiak ugyanis súlyosabb számokkal írták le a diftériát, a vörhenyt, a has- és fleck (vagy para) 
tífuszt, a vérhast, a szövődményes influenzát, a maláriát, a gyermekágyi lázat, a trachomát és a 
tüdőgümőkórt. Az 1941 és 1945 első negyedéve közti korszakban 1100-1200 főre tehető a fertő-
ző betegségekben meghaltak száma. Az egyes betegségek negyedévenként növekvő, illetve 
csökkenő ütemét nézve figyelhetünk fel arra a jelenségre, hogy az egyes betegségek kiugróan 
magas számú kóresetei 1942 és 1943 utolsó negyedévei között eltelt egy esztendőre estek. A 
leggyakrabban előforduló fertőzések közül kisebb hullámzásokkal, de mindenképpen emelkedő 
mértéket mutatott a vörheny, a kanyaró, a trachoma, továbbá - egyértelműen mutatva a köze-
gészségügyi állapotokata dizentéria, a hastífusz és a malária. Tulajdonképpen a stagnáló beteg-
ségek - a diftéria, a szamárköhögés és a tuberkulózis - is ugyanezt jelezték. A kétezer esetre 
tehető tbc-s megbetegedések 50 %-a végződött halállal, az összes betegségben elhunytak 88 %-a 
közülük került ki. A halálozásokban a gümőkórt a hastífusz, a gyermekágyi láz és a diftéria kö-
vette. 1942 első, illetőleg második negyedévétől szinte folyamatos járványhelyzetet alakított ki46 

a kanyaró és a vörheny (scarlatina), mely 1942-ben különösen Kaposváron teijedt el.47 A ragá-
lyok miatt a négy esztendő - alatt a megyei közgyűlés tájékoztatása szerint - 16 iskola és 2 óvo-
da bezárását rendelt el a vármegye tiszti főorvosa. A Dontól hazaérkező katonák között pedig 
1943 első félévében két járvány tört ki: a kiütéses tífusz és a malária. „A maláriások száma az 
orosz harctérről hazatért katonák leszerelésével lényegesen emelkedett, a gyógyszerészek dacára 
az előteijesztésnek a malária gyógyításához szükséges elegendő chinint nem tudunk kapni, mert 
a maláriás vidékek chinin ellátása tárgyában a 352872/1943.sz. alatt kiadott M.Kir. Ipari 
Anyaghivatal intézkedése szerint Somom' vármegye legtöbb községe, Kaposvár várossal az utol-
só előtti, IV. csoportba került csak be." Vidéken - Vörsön - 1942-ben egy esetben fordult elő 
kiütéses tífusz. A megyei tiszti főorvos ezzel kapcsolatban szükségesnek tartotta megjegyezni, 
hogy a belügyminiszter rendelkezése értelmében végrehajtották - 1688 alkalommal - a ragály 
teijesztéséért felelős ruhatetvek elpusztítás érdekében szükséges tetvetlenítéseket.49 Ugyanebben 
az esztendőben Kaposvár vezető főorvosa pedig arról tájékoztatta a város képviselő-testületét, 
hogy a „hosszú, meleg ősz a hastyphusnak is kedvezett, a megyében a megszokottnál nagyobb a 

42. SML. Tj. fsz ír. 334/1945. 
43. SML. Szj. fsz. ír. 16/1945. 
44. KANYAR J., 1970. 23. p. 
45. Uo . SML. Föisp. ir. 966/12/1943; Trvhat. Biz kgy.jkv. 1941. augusztus 4.-1944. május 1. 
46. Uo. 
47. ANDRÁSSY A, 1975. 385. p. 
48. SML. Tvrtiat. Biz. kgy.jkv. 1943. augusztus 2. 
49. SML. TvrhaL Biz jkv. 1942. augusztus 2. 
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megbetegedések száma. Városunkban is őszi megbetegedések nagyobbára a vidéken arató mun-
kát végzettek között és a város csatornával el nem látott részein fordultak elő."50 A kaposvári 
hadikórház ügyeletes orvosi naplója51 szerint 1943. március 28-án jelentek meg az első, kiütéses 
tífuszban szenvedő emberek, s a betegség a következő napon tömeges méreteket öltött. „A kiüté-
ses typhus ... - jelentette a megyei tiszti főorvos - a kaposvári hadikórházban március hóban jár-
ványszerű jelleget öltött. A különböző épületekből írásban 42 esetet jelentettek, melyekből 38 az 
533. sz. kaposvári hadikórházban, 3 katona a kaposvári hadikórházból szabadságolt, otthon 
(Hollád, Torvaj, Igal) betegedett meg, 1 horvát menekült pedig a partizánok táborából hozta a 
betegséget Barcsra." 2 „A megbetegetettek azok közül kerültek ki, akik február 24-től március 
10-ig érkezett szállítmányból valók, csaknem közvetlenül az orosz harctérről érkeztek, mert 
Debrecenben töltött 1-2 napot, mikor is megfurösztötték és tetvetleníteték őket, megfigyelő időn 
való átesésnek semmiképpen sem nevezhető. 

Eddig a veszedelmes betegség, a typhus exanthematicus csak katonai betegek között 
fordult elő, akik a betegséget már mind magukkal hozták, a fertőzési lehetőség fennforog. Meg-
nyugtató, hogy a culmination, azaz a betegség tetőpontján már jóval túl vagyunk."53 Mindezzel 
egy időben a főorvos, akit a prevencióban város főorvosa is komoly intézkedésekkel támogatott, 
a legszigorúbb védekezést rendelte el.54 A határozott lépéseknek is köszönhetően a harmadik 
negyedévet bemutató beszámolójában már „csak" szórványos tífúszmegbetegedésről számolha-
tott be a kaposvári közgyűlésnek.55 

A Somogy vármegye 1942. évi közegészségügyi viszonyairól szóló tiszti főorvosi jelen-
tés56 a fertőző betegségek állását taglaló részében részletesen leírta a legveszélyesebb és a leg-
gyakoribb ragályok leküzdése érdekében tett lépéseket. A diftéria elleni kötelező védőoltásokat a 
hatósági orvosok folyamatosan végezték, s ennek kapcsán az 1933-1942 között eltelt évtizedben 
összesen 115.182 oltást adtak be a gyermekeknek. A megbetegedett gyermekek nagyobbik része 
nem volt beoltva. „A környezeti, illetve fertőzés veszélyének kitett tömegek kötelező védőoltását 
a 247000/1938. BM. sz. rendelet utasításai szerint végezve az 1942. év folyamán a megye terü-
letén typhus abdominalis [hastífusz] ellen oltottak be összesen 8947 egyént."57 Az oltások jó 
eredményét mutatta, hogy a megbetegetettek 96 %-a azok közül került ki, akik nem kaptak oltó-
anyagot. A megye orvosai a himlőoltásokat folyamatosan végezték. A trachoma megállítása ér-
dekében pedig rendszeresen tartottak az iskolákban, az ipari és a mezőgazdasági üzemekben 
ellenőrző szemvizsgálatokat. A zöldkeresztes egészségvédelmi mozgalom során a legrászorul-
tabbaknak rendszeresen osztottak cukrot és tejet. Az orvosi tanácsadások, a családlátogatások és 
a szaklátogattások száma majdnem elérte a százezret. A falvak jó ivóvízellátása érdekében gyak-
ran vizsgálták meg a kutakat, illetve az Országos Közegészségügyi Intézet a megfelelő állam-
segélyek felhasználásával 43 településen 64 artézi kutat létesített és javíttatott ki. 

A megye közegészségügyi ellátását és felügyeletét 1942 és 1943-ban 212, illetőleg 232 
on'os, 76 gyógyszertár, 248, illetve 252 halottkém, 15 zöldkeresztes szolgálat, 34 egészségőr, 2, 

50. SML. Kvár. képv. test. jkv. 1942. november 23. 

51. SML. Andrássy-gyüjtemény. A M. Kir. 533. sz. Hadikórház-parancsnokság ügyeletes orvosi eseménykönyve 1942-1945. 
52. Ld. a 32. jegyzetet 
53. SML. Trvhat. Biz. kgy. jkv. 1943. május 3. 
54. SML. Kvár képv. test. jkv. 1943. május 10. 
55. Uo. 1943. november 25. 
56. SML. Főisp. ir. 966/12/1943. 
57. Uo. 
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illetve 3 iskolafogászat végezte.58 Az ellenőrző, megelőző és gyógyító munkát azonban a katonai 
behívók és a zsidók ellen hozott korlátozó rendelkezések rendkívüli módon hátráltatták. Néhány, 
viszonylag nyugodtnak mondható negyedévet kivéve, egy időben 2-13 kör- és községi orvosnak, 
valamint 1-2 gyógyszerésznek - egymást váltva - rendszeresen be kellett vonulnia. Az ily mó-
don kiesett embereket átmenetileg helyettesítésekkel vagy a belügyminiszter általi áthelyezések-
kel próbálták meg pótolni. Az orvosokból azonban valahol mindig hiány volt. „Somogy vár-
megyében két állami trachoma orvos működött... Felsőszentmártonban és Bolhón. Erősen fertő-
zött helyek a barcsi, a csurgói, a szigetvári és a nagyatádi járásokban vannak, ahol rendszeres 
gyógykezelések is folytak, de ... „ az egyik orvos már több, mint egy éve katonai szolgálatot tel-
jesített, helyettese pedig egyedül képtelen volt a trachomások rendszeres kezelését ellátni.59 A 
kaposvári tisztiorvos is a városi képviselő-testületnek panaszkodni volt kénytelen: „Jelentem, 
hogy dr. Németh László városi orvos 1943. április 12-én katonai szolgálattételre bevonult, s 
mivel egyébként is felszaporodott munkát a 34 ezer lakosú városban egy városi orvos ellátni 
nem bírja, az Alispán úrnak javaslatot teszek, hogy dr. Török Lajos ny. városi főorvost szolgálat-
tételre rendelje be."60 

A megyében 1943. január 1-vel az utolsó három, még szolgálatban lévő zsidó orvos is 
„végelbánás alá vonatott"61 Amikor a megye az orvoshiányon enyhíteni akart, a „honvédelmi 
munkaszolgálatra a szentlászlói, a berzencei, a gamási, a kálmáncsai és a nemesvidi közegés-
zségügyi körbe történt orvosok kinevezését a belügyminiszter úr hatálytalanította és helyettük ... 
„ áthelyezéssel nevezett ki orvosokat.62 Végül is az orvoshiány oly nagymérvű lett, hogy a hon-
védelmi miniszter rendszeresen munkaszolgálatos orvosokat küldött az érintett körzetekbe. 1944 
júliusában pedig már maga a megye főispánja kérte a Belügyminisztériumtól az egyik kaposvári 
fogorvos katonai katonai szolgálat alóli felmentését „közegészségügyi érdekből, mivel a Ka-
posvárott a zsidó orvosok gyakorlatának megszüntetése következtében csak egy keresztény orvos 
működik, aki a város és környéke fogbetegeinek kezelését ellátni képtelen."63 Az illető orvos 
1942 óta kisebb-nagyobb megszakításokkal szovjetunióbeli hadműveleti területen teljesített 
szolgálatott. 

A megye lakói két héttel Magyarország hadbalépését követően azt olvashatták a helyi 
napilapban, hogy Stephaich Pál alispán és Böszörményi-Nagy Géza igazgatófőorvos a kaposvári 
kórház nagyszabású bővítését tervezték.64 A megyei közgyűlés 1941 augusztusában egy fertőző 
pavillon, egy gyermekgyógyászati és egy bőrgyógyászati épület, valamint az ehhez szükséges 
600.000 pengő kölcsön felvételéről döntött. A tüdőbetegségek elleni küzdelem fontosságát 
átérezve a megye törvényhatósági bizottsága 1942-ben egy döntéssorozattal alakitotta ki a terüle-
tén lévő tüdőbeteg-gondozó intézetek működési rendjét. Ilyen gyógyintézet egyébként a megye 
valamennyi járási székhelyén tevékenykedett.66 A képviselők ugyanezeken a közgyűléseken ha-
tározták el - 30.000 pengő kölcsönfelvétellel - a szigetvári közkórház tatarozását és - 250.000 
pengő államsegély igénybevételével, valamint 50.000 pengő saját tőkével - a lengyeltóti kas-

5S. Uo., KANYAR J., 1970. 19.p. 
59. Uo. 
60. SML. Kvárképv. test. jkv. 1943. május 10. 
61. SML. Tvrhat. Biz. kgy. jkv. 1943. február 1. 
62. Uo. 1943. május 3. 
63. SML. Föisp. ir. 896/19/1944. 
64. SÚ. 1941. július9. l.p. 
65. SML. Tvrhat. Biz. kgy. jkv. 1941. augusztus 4. 65-69. kgy. sz 
66. SML. Tvrhat. Biz kgy. jkv. 1942. február 3., november 3. 7., 9-12., 99-102. kgy. sz 
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télynak tüdőbeteg-otthonná és tüdőgondozó intézetté való átalakítását, kimondva, hogy itt csak 
„somogyvármegyi szegénysorsú tüdőbetegek lesznek ápolhatok."67 A következő év derekán „a 
kaposvári közkórházban lévő 40 ágyas tüdőbetegotthon megnyílt, a kaposvári közkórház fertőző 
pavillonja befejezés alatt, a lengyeltóti tüdőbeteggondozó intézet és otthon feállítását, működését 
pedig a belügyminiszter úr 351843/1943. XV. szám alatt engedélyezte, átalakítása készen van, 
felszerelése folyamatban van, s így előreláthatólag még a nyár folyamán megkezdheti áldásos 
működését. 

A kaposvári közkórház új bőr- és nemibetegoszálya, mely országos viszonylatban is az 
elsők közé fog tartozni, ősszel befejezést nyer."® Az egyes létesítmények bővülésével párhu-
zamosan - a lehetőségekhez mérten - a közgyűlés igyekezett némi létszámfejlesztést is végrehaj-

• ® 
tani 

Nos, ami pedig az egészségügyi intézmények sorsát illeti, az idillinek tűnő állapot 
mellett, természetesen a háborút ezek is megérezték. Miközben a megye vezetői a tárgyalt bőví-
téseken dolgoztak - figyelembevéve azt, hogy a 2. magyar hadsereg már a keleti fronton volt - , 
állították fel a 800 ágyasra bővíthető 200 ágyas Somogy megyei vöröskeresztes kórházat.70 Az 
erről szóló újságtudósítás megjelenése napján már Kaposváron ápolták azokat az első kórházvo-
nattal - egy héttel korábban a frontról - érkezett sebesülteket,71 akiket az 533. számú hadikór-
házban helyeztek el. A kórház 1942. augusztus elején költözött a megye székhelyére, s a sze-
mélyzet összeállítása, valamint a szükséges építőipari és egyéb szakipari átalakító munkákat 
követően szeptember 11-én fogadták az első beteget,72 akit ezen az őszön még három, a Dontól 
jövő, kórházvonat ezer sebesültje követett.73 Az urivi áttörés után az első sebesült szállítmány 
655 fővel - egyszerre két kórházvonattal - 1943. január 28-ára érkezett a kaposvári pályaudvar-
ra.74 A katonai gyógyintézetben 1944. november 28-ig összesen 9.630 főt ápoltak. Közülük 83-
an haltak meg az 533. számú hadikórházban, melyet november 29-én, a megyéhez közeledő 
front elől, a dél-németországi Landshutba költöztettek.75 

Rövid ideig Kaposváron kívül a megye más településein, így Marcaliban, Nagyatádon, 
Fonyódon és Balatonbogláron is voltak hadikórházak.76 A Csíkszeredában alakult 317. számú 
vöröskeresztes hadikórház teljes személyzetét 1944. december 22-én egy szovjet katonai egység 
letartóztatta.77 A magyar hadiórházakon kívül német tábori kórházak is állomásoztak Fonyódon 
(„Feldlazarett 137. Fonyód") és Balatonbogláron („Feldlazarett 3/605.")78 

A fosztogatásokkal egybekötött kiürítés és a visszavonuló németek elől a kaposvári 
kórház felszerelésének egy részét az intézet igazgatója elrejtette.79 A város tiszti orvosa azonban 
havi jelentésében az alábbiakat vetette papirra: „A harcok és az [orosz] átvonulás alatt az üzlete-
ket, s így a gyógyszertárak nagy részét is feltörték, szétdúlták. Piatsek, Donnervárosi, Pécsi-
67. SML. Tvrhat. Biz. kgy. jkv. 1942. november 3. 

68. Uo. 1943. május 3. 

69. Uo., 1944. február 7. 

70. SÚ. 1942. szeptember 26. 8. p. 
71. Uo. 1-2. p. 

72. SML. Andrássy-gyűjtemény. 

73. Uo., SÚ. 1942. szeptember 28. 1-2. p., október 3. 2. p. 

74. SML. Andrássy-gyűjtemény.; ÚS. 1943. január 29. 2. p. 

75. SML. Andrássy-gyűjtemény.; Föisp. ir. 836/14/1945.; KANYAR J„ 1970. 28. p. 

76. SML. Andrássy-gyűjtemény.; Alip. ir. 126/1945.; ANDRÁSSY A., 1988.304. p.; ANDRÁSSY A , 1985. 333. p. 

77. SML. Aiisp. ir. 126/1945. 

78. ANDRÁSSY A, 1988. 302. p.; ANDRÁSSY A.. 1985. 333. p.; MÉSZÁROSNÉ KOVÁCS M„ 1988. 375. p. 

79. KANYAR L. 1970. 32. p. 
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utcai, Babochay gyógyszertár szenvedett a legtöbbet. Mivel az összes járműveket és lovakat el-
vitték, így az orvosi munka, mint a halottkémlés és a halottszállítás megakadt. A hozzátartozók-
nak kell még ma is, ahogy tudják a halottaikat kiszállítani és a hősi halottak elszállítása és elte-
metése is csak 8-10 nap múlva történhet meg. 

A kórház nagy részét lefoglalták. A Fő-utca és Eszterházy utca közti részt lefoglalták és 
kiürítették. A másik részben is vannak és sok kórházi berendezést, gyógyszert, kötszert lefoglal-
tak, kiigényeltek és elvittek."80 Az alispán utasítására a megyéből 1945 áprilisában befutó jelen-
tések egy része is arról tanúskodott, hogy az átvonuló németek, oroszok, bolgárok és jugoszláv 
partizánok több orvosi rendelő felszerelését elvitték magukkal.81 
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VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM : SUPPLEMENTUM: 
SZERKESZTŐ: Á. VARGA LÁSZLÓ, HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

Sz. Jónás Ilona 

NŐI MUNKA A 13. SZÁZADVÉGI PÁRIZSBAN 

Az utóbbi évek történetírásában jelentős helyet kapott a nők társadalmi helyzetének 
vizsgálata. A középkor vonatkozásában született tanulmányok - többek között - kiemelik a vá-
rosi gazdaság fejlődésének döntő befolyását a nők tevékenységi körének kibővülésére. A demog-
ráfiai növekedés, a gazdagodó igényekhez alkalmazkodó specializálódás, a munkamegosztás, a 
női foglalkozások sokféleségét is eredményezte.1 

A továbbiakban ehhez a kérdéshez kívánunk néhány szemléltető adatot felsorakoztatni. 
A példákat a középkor prosperáló időszakából, egy olyan nagyvárosból idézzük, ahol a munka-
megosztás kiemelkedő szintet mutat. Párizs, a 13. században mint politikai és kulturális köz-
pont, magas lélekszámával, lakosságának összetételével, igen alkalmas a téma vizsgálatához. A 
választást az is indokolja, hogy két olyan forrásegyüttes is rendelkezésre áll, amelyek lehetőséget 
adnak, hogy bepillanthassunk a város iparos és kereskedő polgárságának tevékenységébe, min-
dennapi életébe. Az egyik csoportot az 1292-1313-as évek városi adóösszeírásai képezik, ame-
lyekből képet kaphatunk a polgárok vagyoni megoszlásán kívül a munkamegosztás fejlettségéről 
is.2 A második forrásegyüttes pedig az 1268-ban keletkezett és később számos kiegészítéssel 
bővült úgynevezett Mesterségek Könyve, amely a céhszabályzatok gyűjteményét tartalmazza.3 

Az egymás után következő évek adójegyzékei közel azonos adatokat tartalmaznak, bár 
az adózók neveit és az adóösszegeket tekintve mutatkoznak kisebb-nagyobb eltérések. Elemzé-
sünkhöz mint egyik legteljesebbet, az 1297. évi jegyzéket választottuk. Ebben az évben 10.444 
adózó háztartást vettek lajstromba, ebből csupán 1461 esetben található női nevű adózó („feux"), 
mintegy 12 %. Közülük 817-nek jegyezték föl a foglalkozását is. A továbbiakban csak ezekről 
szólunk. 

A különböző mesterségek gyakorlóiként feltüntetett nők az alábbi foglalkozás-
csoportok szerint oszlottak meg. (A csoportosítást a nyersanyag, illetve a nagyjából összefüggő 
terület szerint jelöltük meg.) 
1. Az élelmezésben 228 fő, (28 %) 
2. A textil-, illetve a ruházati iparban 265 fő, (32 %) 
3. A bőrfeldolgozás és kereskedelemben 50 fö, (6 %) 
4. Fával dolgozó iparágakban 25 fő, (kb. 3 %) 
5. Az építkezéssel kapcsolatban 30 fő, (kb. 4 %) 
6. Fém megmunkálásban 52 fö, (6 %) 
7. Az egészségügy, illetve szolgáltatásban 160 fő, (20 %) 
8. Egyéb területen 7 fő, (kb. 1 %) 

1. BAKER, D„ 1978.; OPITZ,C„ 1990. 

2. MICHAÉLSSON, K_, 1951., 1958., 1962. 
3. LESPINASSE, R..-BONNARDOT, F., 1879 (a továbbiakban: Livre des Métiers) i 

II 

- 3 3 1 -



Miként a fentiekből kitűnik, a női munka aránya a legmagasabb az élelmezéssel és a 
ruházkodással összefüggő tevékenységekben. Ezek az arányok nagyjából megfelelnek az össze-
írásban szereplő összes adózó háztartás megoszlásának, lévén a két legnagyobb létszámot mutató 
terület az élelmezés (28 %) és a ruházkodás (31 %). Csak a szolgáltatás körébe vont területeken 
nagyobb a nők aránya az összes 9 %-hoz képest, ahol is az eltérést a szolgálók magas száma (43 
fő) adja. Egyéb területen viszont a férfiak száma háromszorosát teszi ki a nők tevékenységének. 

Az itt felsorolt adatoknál jóval változatosabb képet kapunk ha a csoportokat felbontjuk 
a konkrét foglalkozások, mesterségek szerint. Az adójegyzék számos foglalkozást tüntet fel, de 
ezek részben azonos tevékenységet jelölnek. A Mesterségek Könyve 101 céh statutumát rögzítet-
te, amelyik azonban nem öleli fel a városban űzött valamennyi mesterséget. Az adójegyzék 
majdnem 300 féle foglalkozásából 150-ben találtunk nőket. 

1. Az élelmezéssel összefüggő területen dolgozó nők. 

A pékek statutuma nem szól női munkáról.4 Tilalom formájában sem. A mesterséget 
talán nehéz volta miatt, eleve férfi foglalkozásnak tekintették. De az adóíven szereplő 208 pék 
között 9 adózó pék feleségeként, 14 pedig mint női pék („talemeliére") került följegyzésre. 1-2 
esetben megneveztek nőket a gabonakereskedők között, illetve molnár özvegyét. 

A mészárosok jóllehet 1146-tól rendelkeztek céhhel, szabályzatuk nem került be a 
Mesterségek Könyvébe. A párizsi mészárosok igen zárt testületet alkottak. A mesterséget a csa-
ládon belül, fiú-ágon örökítették. Idegent nem engedtek maguk közé, s az özvegy, vagy leány, ha 
céhen kívülihez ment férjhez elvesztette jogát az üzlet fenntartására, s a mészárszéket egy másik 
céhtag vette át. Adólajstromunkon az egyik legjelentősebb mészáros család. A Saint-Yon ezen a 
néven 3 özvegy és 3 leány szerepel. 

A halászok céhe is eltiltotta az özvegyet a mesterség gyakorlásától, ha más foglalkozá-
súval kötöttt újabb házasságot.5 A feleségek általában a hal árúsításával foglalkoztak. Az 56 
édesvízi halkereskedő között 11 asszony szerepel az adójegyzéken. 

Az élelmiszer kereskedelemben a legnagyobb létszámot (52 fő) az ún. „regratiére" a 
vegyes élelmiszert árúsító kiskereskedő nő tette ki. A Mesterségek Könyve megkülönböztette a 
sóval, kenyérrel, tengeri sózott, vagy szárított hallal kereskedőket és a gyümölcsöket, zöldségfé-
léket árúsítókat.6 Ide tartoztak a sajt, a tojás, és a méz árúsításával foglalkozók is. Külön statú-
tummal rendelkeztek az olajkereskedők, a hurka és belsőrészárusok és a pástétomsütők.7 Utób-
biak között 22 női nevet említ az adójegyzék. Egy korabeli feljegyzés szerint8 sertés- baromfi- és 
lialpástétomokat, fűszerekkel sajttal ízesített tojásos lepényeket árusítottak. Adóösszegeik alap-
ján ezek a vegyes élelmiszerkereskedők meglehetősen alacsony jövedelemmel rendelkeztek. 

4. A pékek statutuma a legrészletesebb, 61 cikkelyt tartalmaz. Livre des Métiers, I. 1-15. p. 
5. Livre des Métiers, 217. p. 
6. Im, 27-29. p. 
7. „C'est ordenance du mestier des Oyers de la ville de Paris" I.m. 145. p.; - nulz dédit mestier ne puisse vendre boudins de saine a paine 

de iadiete amende, car c'est perilleuse viande." im. 146. p. 
8. „pastillari lucrantur amplum vendendo pastillos de camibus porcinis, pullinis, anguillis, cum pipere; expondendo tartas et fiatones fartos 

caseis mollibus et ovis sanis et frequenter immundis." Jean de GARLANDE, Dictionnarius sive de dictionibus obscuris. SCHELER, E., 
1867.26. p x 
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Náluk jóval magasabb adóösszegekkel kerültek az összeírásba a fííszerkereskedők, ahol azonban 
inkább csak özvegyi jogon fenntartott üzlet tulajdonosait találtuk. 

Az adójegyzéken feltűnően magas - 425 fő - a korcsmárosok száma. Közülük mindösz-
sze 20 esetben utaltak korcsmáros feleségre, („femme le taverniér") és 7 ízben korcsmárosnéra 
(„taverniére"). A nők ilyen alacsony aránya bizonyára összefüggött azzal, hogy a korcsmárosság 
nem tartozott éppen a megbecsült foglalkozások közé, viszonylagos jövedelmezősége ellenére. A 
„taverna" gyakran volt durvaságok, erőszakoskodások, verekedések színhelye. A korabeli mora-
lizáló szövegek nem véletlenül nevezték az „ördög kápolnájának", „latrok vermének", 
„gonoszok, rablók, feslett életűek, kerítők tanyájának".9 

2. A textil- illetve ruházattal kapcsolatos mesterségek. 

Ez a hagyományosan női foglalatosságnak tekintett munkaterület éppen városi iparág-
gá fejlődve vált a férfiak munkájává is. Mégpedig sajátos munkamegosztást figyelhetünk meg. 
Míg a férfiak a nyersanyag és a készárú kereskedelme mellett a textil kidolgozását (szövés, vá-
nyolás, nyírás, festés) látták el, a nők a nyersanyag előkészítését (tisztítás, fonás), a varrást, 
hímzést végezték. A textilfeldolgozás nemcsak a sokféle női munkát, de általában a széleskörű 
munkamegosztást mutatja. A Mesterségek Könyvében külön céhekbe tömörültek a gyapjú, a 
kender, a len, a gyapot és a selyem feldolgozásával foglalkozó mesterek. 

A kereskedelemmel ugyan a férfiak foglalkoztak, de ezen a területen is jelen voltak a 
nők. A kereskedő, mielőtt eladta árúját, előkészíttette a nyersanyagot, hogy fonásra alkalmas 
legyen. Az előkészítő munkálatokhoz a céhszabályok értelmében tetszés szerint fogadhatott 
munkásokat. A gyapjú nagyrésze Angliából és Írországból itáliaik közvetítésével - akik mono-
polizálták a gyapjú behozatalt - már tisztított és részben megfont állapotban került a párizsi 
műhelyekbe. A zömmel Normandia partvidékéről származó gyapjút forgalmazó kereskedők vi-
szont saját legényeikkel, inasaikkal végeztették a gyapjú tisztítását, fésülését, kártolását. Az 
adójegyzéken a viszonylag közepes adókategóriába tartozó gyapjúkereskedők közt 3 nőt is re-
gisztráltak, egyikük Dame Huitace az egyik legnagyobb összeggel, 36 souval adózott. A 11 
gyapjú tisztító munkás mellett viszont mindössze egy női alkalmazottat találtunk. 

A kenderkereskedők statutuma szerint csak jól kiszárított és megtört (tiloll) anyagot 
árusíthattak. A szabályzat értelmében a kereskedő betegsége esetén felesége, vagy gyermekei 
vihették piacra az árút, de ha nem volt családja, akkor szolgáját vagy szolgálóját is küldhette 
árúsítani.10 

A lenkereskedők céhe előírta, hogy a nyersanyag előkészítését csak Párizsban végeztet-
hetik, mivel a városon kívüli munka nem megfelelő.11 Ennek ellenére, mindössze egy fésülőnőt 
találtunk az adóíven. Feltehetően a kender és a len tilolását, fésülését végző munkásnők, tanuló-
lányok. nem rendelkeztek önálló háztartással, így nem is kerülhettek az adózók listájára, viszont 
az is lehet, hogy ilyen munkát végzett az a 7 „liniéres", akik a legalacsonyabb adóösszeggel, 2 
sou-val szerepeltek a listán. 

A gyapot és a selyem a különféle belföldi és keleti árúkat, fűszereket, illatszereket, ék-
szereket, fegyvert, drága szöveteket is árusító gazdag kereskedők az ún. „merciers" közvetítésé-

9. ,Xa Somme le Roi", az .Épicier de Troyes" továbbá a "Proverbe au vilain" című moralizáló szövegekben. Ld. LANGLOIS, Ch. V., 1925. 
10. Livre des Métiers, TitreLVIII 120-121. p. 
11. „Nus ne puet ne ne doit vendre lin serancié se il n'est serancié et ouvré en la ville de Paris, car len ne set pas si bien le lin serancier ne 

ouvrer hors de la ville comme l'en Jet dedenz." Livre des Métiers, 117-118. p. 
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vei került a feldolgozók műhelyeibe. E jómódú kategóriát képező csoportban is találhatunk nő-
ket. Közülük néhányan igen számottevő összeggel szerepelnek, mint például Dame Nicole de 
Coulogne 12 livre, 10 sou, Marié Osanne 9 livre, Marié Toussac 6 livre 15 sou, és Richart du 
Val özvegye Richart nevű fiával együtt 6 livre adóval.12 

A különböző nyersanyag fonását más-más céhbe tartozó mesterek végezték, sőt a se-
lyemfonók maguk is két céhet alkottak: külön a kis és a nagy orsóval dolgozókét. A szabályok 
rendkívül szigorúan védték a minőséget. A tilalmak és büntetések gyakori visszaélésekre utal-
nak. így tilos volt a selyem elzálogosítása, vagy más szőrrel keverése.13 Egyes szövegek tanúsá-
ga szerint a selyemfonólányok eladták a fonásra rájuk bízott selymet, s kijelentették, hogy elve-
szítették azt, vagy hamisították más anyaggal a fonalat és azt adták vissza. 1275-ben a városi 
magisztrátus szigorú intézkedést hozott az ehhez hasonló visszaélések ellen. Valószínűleg nem 
sok eredménnyel járt, mert 1283-ban a kereskedők elöljárója maga elé idézett minden selyemfo-
nónőt és felolvasta előttük újabb rendelkezését, amelynek értelmében a városból való kiűzetést 
vonta maga után, ha eladják, elzálogosítják, vagy kicserélik a rájuk bízott selymet. Ha pedig a 
kiutasított visszatért Párizsba két napig megszégyenítő pellengérrel sújtották.14 Jean de Garlande 
„Dictionnarius"-a is szemükre veti kicsapongó életüket, amivel tönkreteszik egészségüket, s 
hogy a párizsi diákokkal dorbézolják el pénzüket.15 

Míg a len és kenderfonók között 3 férfit is följegyeztek az adóíven, a 8 fonónő mellett, 
valamennyi selyemfonóként kizárólag nőket jelöltek (20 fő). Adójuk mindkét területen meglehe-
tősen alacsony, nagyrészük 2 sou-t fizetett. 

A szövés a férfiak munkája volt. A posztó- a gyapjúszövet készítők, a takácsok céhe 
igen részletesen szabályozta a munkát, a szövőszékek számát de csak mesterekről, a mesterek 
fiairól, tanulókról és legényekről szól. A vászonszövők céhe viszont megengedte, hogy a feleség 
is gyakorolhassa a mesterséget, sőt a legény is bevihette a műhelybe törvényes feleségét, hogy 
vele dolgozzék.16 Ugyanakkor mindkét céh tiltotta a „rossz életű" munkás alkalmazását. „Egyet-
len mester sem tartozik elszenvedni maga mellett a latrot, sem gyilkost, sem züllött életűt." Az 
ilyen legényt az előljáró kiűzhette a városból.17 Az adójegyzék a 229 takács között mindössze 21 
nőt nevezett meg, zömmel a mester feleségét (pl. Dame Richeut, fame Renaut le tisserand). 

A kárpitszövők két céhe, a hazai módra („tapiciers nostres") és a keleti mintára („tapi-
ciers sarrazinois") dolgozóké szintén a férfiak mesterségéről szól. Utóbbi kifejezetten tiltotta, 
hogy a nők is megtanulják a nehéz mesterséget.18 

Bár a posztóványolók munkája is igen fáradságos volt, a céh mégis lehetővé tette az 
özvegynek, hogy fenntartsa a műhelyt. Két tanulót is tarthatott félje és fivére törvényes házassá-
gából való gyermekein kívül. Csak akkor veszíttette el ezt a jogot, ha más mesterségbelihez 
ment újból féijhez.19 

12. MICHAÊLSSON, K., 1962. 120., 119. p. 
13. Livre des Métiers, 69. p. 
14. DEPING, G. B„ 1837. 377. p. 
15. dévastant tota corpora sua frequenti coitu, dum devacuant et sécant aliquando marsupia scolarium parisiensium" SCHELER, E., 1867. 

34. p. 
16. Livre des Métiers, 99. p. 
17. „Nus Tisserand ne doit suifrir entour lui, ne entour autre de mestier, larrons ne murtrier, ne houlier qui tiegne sa meschine au chans, ne a 

l'hostel. Et se i li a aucon tel sergent en la vile, li mestre et li valles qui tel sergent i saura, le doit fere savoir au mestre et aus jurés du 
mestier, et li mestre et li juré doivent fere savoir au prevost de Paris; et li prevost de Paris leur doit fere vuidier éa ville, se il li plaist." 
Livre des Métiers, 99. p. 

18. ..Nule fame ne puet ne ne doit estre aprise au mestier devant dit, pour le mestier qui est trop greveus." Livre des Métiers, 107. p. 
19. „Se fame veve tenent le mestier de Foulons devant dit se remarie a home qui ne soit du mestier devant dit, ele ne puet pas tenir le 

mestier." Livre des Métiers, 20. p. 
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A selyemmel viszont elsősorban női mesterek dolgoztak. A legtöbb selyemmel dolgozó 
céh férfi és női mesterekről szól. A selyemszövők szalagokat, öveket, paszományt szőttek. A 
céhet 3 esküdt és 3 mesternő ügyelte fel. A selyemzsinór készítők céhe szerint, ha a mester fele-
sége is gyakorolja a munkát egy tanulóval többet tarthat műhelyében.20 Ugyanezt találjuk a 
selyemfágyolkészítők szabályzatában. Az övkészítők statutuma a mester fiai mellett a leányokról 
is emlitést tesz.21 A munkát csak a „rossz hírű személy" nem végezhette. A mester felesége ha 
jártas volt a szakmában, özvegysége esetén fenntarthatta a műhelyt hacsak nem házasodott újra 
más foglalkozásúval. Gyermekei viszont akár fiuk, akár leányok, tovább folytathatták a mester-
séget. - A selyemfőkötő („couvre-chef') készítők céhét 3 mesternő és 1 mester jegyezte. Az 
1297-es adójegyzéken 2 paszomány, 1 selyemszalag, 1 velurszövő és 18 főkötőkészítőnőt nevez-
tek meg. A magas csúcsos női főkötőt („escoffion", vagy „hennin") borító selyemfátyolt „cre-
pin"-nek, készítőit „crespiniers"-nek nevezték. Az adójegyzéken 20 nőt jelöltek ezzel a foglalko-
zással. 

A gyöngyökkel és aranyzsinórral díszített sapkakészítők is egyaránt fölvettek a céhbe 
férfi és női mestereket. 1268-ban két férfi és két nő írta alá a statutumot.23 

Az előkelő asszonyok övre akasztott, gazdagon hímzett, vászon, selyem vagy 
velurszövet anyagú erszényt („aumosnier") viseltek. Készítői önálló céhbe tömörültek, amelynek 
statutumait öt mesternő írta alá.24 E foglalkozással csak nőket jelöltek az adójegyzéken (9 fő). 

Nehéz selyemből varrták a „chasublier"-k a miseruhákat, palástot, dalmatikákat, stb. 
Külön céhük nem volt, a 14. század elején egyesültek a hímzőkkel. A mesterséget főleg férfiak 
végezték, 1297-ben egyetlen nőt sem említett az adójegyzék.25 

A hímzés nemes hölgyek egyik fő foglalatossága volt. A lovagregények hősnői gyakran 
kitűnnek a művészi szintű hímzéseikkel. Példaként említve a Galeran című 13. századi kaland-
regényt, amelyben a hősnő anyja, gyermeke számára egy arany és selyemszálból szőtt anyagot 
telehímzett Floire és Blanchefleur történetének, Helena elrablásának, és a 12 hónap képeivel. A 
„Patience de la comtesse d' Anjou" boldogtalan grófkisasszonya, midőn otthonából menekülni 
kényszerült Orléans városában, „mercier"-től selymet vásárolt és „ouvriére"-ként kereste kenye-
rét.26 

A párizsi hímzők céhstatutuma 1295-ből datálódik, amit ekkor 90 mester írt alá.27 Se-
lyem és aranyszállal, „az egyház és a nemesség" számára dolgoztak. A statutum őrködött a mi-
nőség biztonságán, tilos volt olyan háznál dolgozni, ahol nem értették a mesterséget, vagyis ke-
reskedőnél. Az adójegyzék 12 „ouvriere de soie"-t nevezett meg. Ezek a hímzőnők meglehetősen 
alacsony adóval, (8-2 sou) szerepeltek. 

A selyemmel dolgozó nők, a fonók, szövők, és hímzők között is viszonylag nagy szám-
ban találunk beginákat. Az adóív 32 beginát említ ilyen munka területén. Ezek a nagyrészt kol-
dulórendek felügyelete alatt élő vallásos közösséget alkotó nők, mint Rutebeuf nevezte őket, 
ezek a „Márták és Máriák"28, úgy tűnik megbízhatóbb munkásoknak számítottak az annyiszor 

20. Uo. 66. p. 
21. Uo. 72. p. 
22. Uo. 78. p. 
23. Uo. 207-208. p. 
24. Uo. 84. p. 
25. .Marie la pecarde, chasublere 36 sous" MICHAËLSSON, K, 1962. 181.p. 
26. LANGLOIS, Ch. V. 1926. 
27. FRANKLIN, A., 1906. 747-748. p. 
28. „Or est Marthe, or est Marie" RUTEBAUF, Li Diz des Beguines. In: JUBINAL, A., 1877. 223. p. 
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kifogásolt selyemfonó lányoknál, mert adóösszegeik valamivel magasabbak voltak a hasonló 
foglalkozású „világi" nők átlagánál. 

A felsőruhák készítése szinte kizárólag férfi szabó mesterek munkája volt. A kender- és 
lenvászonból szőtt fehérneműk, ágyneműk, terítők, zsákok varrását viszont többnyire asszonyok 
végezték. Azonban ezen a munkaterületen is találunk férfiakat. Jean de Garlande írja, hogy a 
„férfiak bitorolják" ezt a női foglalatosságot.29 A szegény asszonyok IX. Lajos királytól kaptak 
felhatalmazást a St Innocents temető falánál az árusításra, hogy „tiszteletreméltó kereskedelem-
ből szerezzenek jövedelmet".30 

Ugyanitt volt a használtruha kereskedők árusító helye is. Céhük sok érdekes kitételt 
tartalmaz. Megkülönbözteti az üzlettel rendelkezőket, a házalókat és a legszegényebbeket, akik a 
temető melletti úton állították ki szegényes árúikat. Mindenféle ruhaneműt, és cipőt is árultak. 
A statutum megtiltja, hogy rablótól, vagy rablónőtől, leprásoktól, rossz életű emberektől, bor-
délyházban vagy korcsmában vásároljanak.31 A céh tagjai sérelmezték, hogy feleségeiknek sze-
mélyesen kell a Chatelet-be menni, bejelenteni, ha férjük betegség miatt nem tud eleget tenni az 
őrszolgálati kötelezettségnek. Tekintettel a veszélyekre, amik Párizs utcáin este tűzoltás után az 
egyedül közlekedő asszonyokat fenyegetik, kérik hogy a bejelentést inasaik, vagy legényeik te-
hessék meg.32 

3. Bőrrel dolgozó mesterségek. 

A bőr kikészítése és feldolgozása többféle mesterséget hívott életre. A finom szarvas-
bőrből készített nadrágok, erszények, a kordován és báránybőrből varrott lábbelik, az erős mar-
ha- és lóbőrből készített nyergek, pajzsok, szíjjak, lószerszámok, stb mesterei, a tímárokon és 
szűcsökön kívül, mintegy 16 féle elnevezéssel szerepelnek az adójegyzéken. A Mesterségek 
Könyve 11 céh statutumát foglalja magában, de közülük mindössze kettő utal női mesterekre. A 
cipőkészítők egyik céhe az özvegy mesterjogáról intézkedik, lehetővé téve számukra a mesterség 
gyakorlását a jog külön megvásárlása nélkül.33 Az övkészítők statutuma több pontban is szól a 
nők munkájáról. Engedi, hogy a mester a lányát is megtanítsa, hogy a mester felesége is vehet 
föl tanulót, végül, hogy bár a mesterséget az apa a leányainak is megtaníthatta, sőt önálló mű-
helyt is nyithatott számára, de tanulót a leány csak akkor vehetett fel, ha férjhez ment és a férje 
is az övkészítő mesterséget űzte. Ezt a szigorítást a statutum szerint azért hozták, mert a lányok 
sokszor okoztak kárt apjuknak, akinek pénzén műhelyt nyitottak, legényeket vettek fel, de ahe-
lyett, hogy mesterségre tanították volna őket, közösen eldorbézolták a kapott vagyont, majd visz-
szatértek a szülőkhöz „kevesebb pénzzel és több bűnnel".34 

Az adójegyzéken a férfiak számához képest igen szerény a nők aránya. Leginkább a 
cipőkészítők (250-ből 11 nő) és az övkészítők (94-ből mindössze 8 nő) mesterségénél említik 
őket, de jóval kisebb számban majd mindegyik foglalkozásnál találunk nőket, elsősorban, mint a 

29. „Quidam homines usurpant sibi officium mulierum." SCHELER, E., 1867. 28. p. 
30. DEPPING. G. B„ 1837. 107. p. 
31. „C'est a savoir qu'il n'achetera de larron ne de larronesse a son escient; sanglante, se il ne set dont le sanc et la moilleure vient; ne de 

mesel, ne de mesele dedanz la banlieue de Paris; ne nul garnement gui apartiegne a la religion, se il n'est despeciez par droite usure." Livre 
des Métiers, 160. p. 

32. Uo. 166. p. 
33. Uo. 187. p. 
34. Uo. 190. p. 
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mester feleségét. Ami arra mutat, hogy a műhely fenntartásának özvegyi joga általános gyakor-
lat volt, még ha erről a szabályok külön nem is intézkedtek. 

4. Fával dolgozó mesterségek. 

Még kivételesebben találkozunk női foglalkozással a fával dolgozó mesterségek között. 
A középkori lakásban igen kevés bútor volt. Csak a gazdagabb házakban említenek asztalt, 
ágyat, ládákat. Az adóíven előfordul, asztalos, kádár, bognár feleségének sőt önálló foglalkozás 
feltüntetésével l - l esetben ládikó, faedény, faszerszám, és írótábla készítőnő neve is. Önálló 
tevékenységet mégis inkább a kereskedés területén láthatunk. Szálfa-, hasábfa és faszénnel ke-
reskedő nőt többet is feltüntettek. 

Az építkezéssel függött össze az ácsok mestersége. A céh felügyelte a legtöbb fával dol-
gozó mesterséget is. Az ácsok feleségei is több ízben szerepelnek az adójegyzéken. Három eset-
ben találtunk képfaragót, közülük mint önálló mesternő került feljegyzésre: „Jehanne l'yma-
giére", viszonylag jelentős, 78 sou adóval.35 A céh szerint a képfaragók fából és kőből készítet-
tek szobrokat, és korpuszokat.36 

5. Az építkezéshez kapcsolódó foglalkozások. 

A faépítkezés mellett egyre nőtt a kő felhasználása. A gyakori tűzesetek miatt a városi 
magisztrátus szorgalmazta is ezt. Miként a fával dolgozók esetében itt is zömmel feleségek ke-
rültek az adólistára, bár találtunk egy kőműves asszonyt is („la maçonne"), de ez nem zárja ki, 
hogy özvegyről lehetett szó. Két téglaégetőnőt is említ az adóösszeírásra. E kategóriában is a 
kereskedőket, a malter, a gipsz, és kavics szállítókat vehetjük, önálló női foglalkozásként. 

6. A fém megmunkálásával foglalkozó mesterségek. 

A sárga és vörösréz, a vas, ólom, továbbá a nemesfémek mellett ide vettük a csont, 
elefántcsont, drágakővel dolgozó mestereket is. A fegyverek, edények, ruhadíszek és dísztárgyak 
készítői között nagyon kevés női dolgozót jelöltek az adójegyzéken. A Mesterségek Könyvében 
az ide sorolható iparágak céhrendelkezései nem nagyon szólnak a nők munkájáról. A gombok, 
csatok, és tűkészítők céhe ugyan férfi és női dolgozókról beszél. A korall- és kagylóból való 
rózsafüzérkészítők özvegyei ugyan folytathatják férjük mesterségét, de ha újra házasodtak más 
foglalkozásbelivel tanulót nem vehettek föl.37 Hasonló rendelkezést hozott a kristálykővel és 
gyöngyökkel dolgozók céhe is, amely szintén megengedte a nőknek, hogy megtartsák özvegy-
ként a mesterséget, de tanulót nem vehettek föl, „mivel a céh vezetői úgy vélik, a nő nem tudhat 
annyit a mesterségről, hogy azt az ifjúnak megfelelően megtanítsa, mivel ez a mesterség nagyon 
finom és igényes".38 

35. MICHAËLSSON, K., 1962. 217. p. 
36. „Titres parole des ymagiers, tailleurs de Paris et ceus qui taillent cru. chefis." Livre des Métiers, 127-129. p. 
37. Uo. 59. p. 
38. Uo. 62. p. 
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Az adójegyzéken szereplő késes, lakatos, és ötvös feleségek, illetve özvegyek mellett 
önálló női foglalkozást feltételezhetünk 6 gombkészítőnő, 3 tűkészítő, 1 aranyozó és 1 aranyvágó 
továbbá 3 pénzverdei dolgozónő esetében. A pénzverő mesterség gyakorlása igen szigorú előírá-
sokhoz volt kötve. Csak a pénzverő mester legidősebb fia folytathatta az apa foglalkozását, de 
fiatalabb fivérei és nővérei mint vágók dolgozhattak a pénzverdében.39 

7. Az egészségügy és a szolgáltatás körébe tartozó mesterségek. 

Már korábban említettük az ide soroltak között a szolgálókat, ami ugyan nem tekinthe-
tő mesterségnek, de mindenképpen önálló keresetet nyújtó női foglalkozás volt. Valamennyien 
igen alacsony összeggel 2 sou-val szerepeltek az adójegyzéken. E kategórián belül a másik leg-
nagyobb csoportot a mosónők adták (24 fő). A „rue des Lavandiére"-n a mosónők utcájában 
laktak. Párizsban több városi fürdő működött,40 a fürdőt vezető „mesterek" között 3 női fürdőst 
adóztattak 1297-ben. 

A borbélyok céhe nem tiltotta kifejezetten a nők számára a mesterség gyakorlatát. 
Mégis egy 1274-es parlamenti per erre enged következtetni. A tárgy a borbélycéh mestere és egy 
borbélynő közti vita volt, utóbbi mesterjogának elismeréséért. A panaszos éppen azt hozta fel 
indokul, hogy a vonatkozó rendelkezések nem zárják ki a nőket a mesterség gyakorlásából, s ő 
azt apjától jól megtanulta, egyéb megélhetési forrása pedig nincs.4' Az adójegyzéken szerepel 
egy Jehanne nevű borbélynő két leányával, kívülük csupán egy Ameline nevű asszonyt említet-
tek, Guiart borbélymester özvegyét. 

Közismert, hogy a borbélyok sebészeti feladatokat is elláttak. Párizsban a sebész-
kirurgusok saját céhhel rendelkeztek. A statutum előírta, hogy csak becsületes és megbízható 
emberek gyakorolhatják a mesterséget, akik elfogulatlanok, sem szeretet, sem gyűlölet nem be-
folyásolja munkájukban. Megbízhatóságukról esküdt kellett tenniök, a párizsi prévőt előtt s a 
többi mester előtt vizsgát a hozzáértésükről.42 

A szabályzat nem ejt szót asszonyokról, az adóíven viszont 5 kirurgusnőt („mirgesse") 
jelöltek meg. Rajtuk kívül még két bába is szerepelt, egyikük 16, másikuk csupán 2 sou összeg-
gel. Egykori szövegekből tudjuk, hogy az Hotel Dieu kórháznak volt saját bábája, és hogy a 
Chatelet bíróságán esküdt szakértőként szerepeltek.43 

39. VÍARD, J„ I-II. 6. p. 
40. 1297-ben 28 fürdőst adóztattak, a jobbparti negyedben 16-ot, a Cité-ben ötöt, a baiparti negyedben nyolcat. Itt a rue Pierre Sarrazin és a 

Viez Plastrier melletti fürdőket főleg a diákok látogatták, ajobbpanon lévőket a polgárok, a Cité-ben lévőt a Palais de Justice tisztviselői 
(„estuves pour les gens de robe, procureurs et autres escholiers et membre de la bazoche.") BERTY, A.,-TISSERAND, L. M., 1SS7. 379. 
p. A türdősök céhstatutuma több egészségügyi és erkölcsi rendelkezést tartalmaz, a csövek, lefolyók, a víz tisztaságára vonatkozóan, továb-
bá tilos volt beengedni a lürdőbe ..gyanús magatartású" nőket, Icprásokat, csavargókat rosszhírű egyéneket. Egy kiegészítés később előírta, 
hogy egyes napokon csak férfiak, más napokon csak nőket fogadhatnak, hogy elkerüljék „azokat a gyalázatos és szégyenteljes dolgokat 
amik megtörténtek, mivel egyes férfiak este mentek a lürdőbe és másnapig ottmaradtak, amikor a nők erről mitsem sejtve szobáikba tértek, 
olyan dolgok történtek, amikről nem illik beszélni". Livre des Métiers, 154., 155-156. p. 

41. FAGNIEZ, G.. 1900. 322. p. 
42. Livre des Métiers, 208-209. p. 
43. FRANKLIN, A., 1906. 625. p. 



8. Egyéb területen foglalkoztatott nők. 

Párizs egyetemi negyedében nagyszámban adóztak könyvkötő-könyvkereskedők, 
könyvillusztrátorok, pergamenkereskedők. Köztük néhány női adózó is feltűnt. Többek között 
két viszonylag magas összeggel adózó: „Dame Marguerite de Sanz, marchéande de livres" és 
„La fame Alain le Genne libraire", mindketten 4 livre összeggel terhelve. Ugyancsak egy perga-
menkereskedőnő és egy könyvillusztrátornő „Thomasse l'enlumineresse" a St Severin utcában 
került feljegyzésre.44 

A városban 18 iskolamestert is adóztattak, közöttük a Ste-Madelaine parókiában egy 
nőt is „la mestresse de l'escole" - mindössze 2 sou-val.45 

Meg kell jegyeznünk, hogy a férfi tanítómesterek adója sem különbözött ettől, 2 és 3 
sou között váltakozott. Ugyancsak a legalacsonyabb adót fizette a két „jongleresse", akik ének-
kel, tánccal szórakoztatták a város terein a lakosságot.46 

* * * 

A fenti példák alapján összefoglalásként megállapítható, hogy a város jelentős teret 
adott a női munkának. Bár az önálló mesterségek inkább a hagyományosan női tevékenységnek 
tekintett területen, mint a fonás, varrás, hímzés - a legszámottevőbbek, de ezeken kívül számos 
iparágban és a kereskedelemben is nyomon követhetők. A legtöbb céh lehetővé tette a mesterek 
felesége és leányai számára a mesterség megtanulását és gyakorlatát, még ha bizonyos esetekben 
csupán korlátozott feltételekkel. 

A női munka növekvő szerepe elsősorban azzal függött össze, hogy a városi műhely 
egyidejűleg képezett termelő és fogyasztó közösséget. A céhstatutumok az inasok, legények fel-
vételére, erkölcsére, a mester gyermekeinek jogaira vonatkozó rendelkezéseik nagyon jól mutat-
ják a család és a műhely összekapcsolódását. A tanulók, legények, munkások maguk is a mester 
családjához kötődtek mindaddig, amíg nem házasodtak meg. A bőrszíjj készítők statutuma sze-
rint ha a legény megnősül mielőtt szerződése lejár és nem akar a mester házánál étkezni, min-
den munkanapra 4 denier jár részére élelemre.47 

Ebben a családi jellegű munkaszervezetben a nő kiegészítője a férfi által végzett mun-
kának, még ha jogai nem is egyenlőek. Ha azonban az özvegy lép a férje helyére, a műhely, az 
üzlet tulajdonosaként maga is a szakma mestereként tevékenykedik. Az iparűzéshez hasonló a 
helyzet a kereskedelemben is. A városi kereskedőcsaládok nőtagjait éppúgy megtalálhatjuk a 
gazdag posztókereskedők, vagy a távolsági kereskedelemből származó árúcikkeket értékesítő 
„merciers", mint a helyi élelmezés és ruházkodás stb. ellátásában résztvevők között. 

Amikor megállapíthatjuk a női munka növekvő térfoglalását és szerepét a városi mun-
kamegosztásban, nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt sem, hogy egyidejűleg a hagyomá-
nyos női tevékenység is kezd fokozatosan férfiak által végzett mesterséggé válni. A mestersé-
gekben a férfiak maradtak az irányító szerepben. Ez nemcsak a selyemfonó lányok, vagy a férj 
illetve apa felügyelete nélküli övkészítőnőkkel szembeni bizalmatlanságban nyilvánult meg. Az 
a tény, hogy egy özvegy, aki ugyan jól ismerte és szakszerűen gyakorolta a férje mellett megta-
nult mesterséget, ha más foglalkozásbelivel kötött házasságot, nem folytathatta tovább eredeti 
mesterségét, s erre férjét sem taníthatta meg, mert mint a szárnyaskereskedők statutuma mond-

44. MICHAÉLSSON. K„ 1962. 172., 211. p. 
45. Uo. 388. p. 
46. A zsonglőröknek külön utcájuk volt a „roe aus Jougleeurs". Statutumot 1321-ben kaptak. FRANKLIN, A., 1906. 104. p. 
47. Livre de Métiers, 181. p. 
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ja, a „férfi nem lehet az asszony uralma alatt, de az asszony a félj urasága alá tartozik"48 önma-
gáért beszél. 

Talán éppen a nők növekvő részvétele a háztartáson kívüli munkában oka annak is, 
hogy az egykori, a városokban kibontakozó szatirikus irodalom nem mentes bizonyos nőellenes 
jellegtől. 
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VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM : SUPPLEMENTUM: 
SZERKESZTŐ: Á. VARGA LÁSZLÓ, HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

Tóth Zoltán 

SZEGÉNY GAZDAG NŐK PESTEN 

(Három nagypolgári asszony sorsa a századfordulón) 
(Esettanulmányok) 

A társadalomkutatás a mobilitást általában nagy társadalmi tömböknek, rétegeknek 
absztrakt skálákon, például a rendi hierarchián belül, vagy a szintén hierarchizált foglalkozási, 
képzettségi szerkezeten belül való elmozdulásaként írja le. Ellentétben az ipari korszak publi-
cisztikájával és szépirodalmával, a társadalomtörténet sokkal kevesebb figyelemmel kíséri a ki-
sebb-nagyobb társadalmi csoportok süllyedését, hanyatlását, valamint az egyéni mobilitás szem-
pontjából hátrányba került személyek sorsát. A társadalmi előnyöket és hátrányokat a polgári 
társadalomszervezetben is normák szabályozzák és intézmények érvényesítik.1 Mikrostrukturális 
területen a mobilitásnak ez a két oldala sokkal szembetűnőbb. Egyes kiscsoportokon, családokon 
belül a társadalmi emelkedés és hanyatlás gyakran közvetlen kölcsönhatásukban figyelhetők 
meg. Előtűnnek az egyéni adottságok is, amelyek azonban, mire forrásként használható ügyek-
ben nyomot hagynak, a társadalom ítéletével szembesülnek és élesebben jellemzik a személlyel 
kapcsolatba került intézményeket, mint a személyt magát. 

A sikeres, vagyonos rétegekről rendszeresen és korra jellemző intézményes fonnák közt 
leszakadó egyének, akiknek problémáit itt három eset rövid leírásával szeretném exponálni, a 
polgári kor mobilitásának sajátos jelenségei, amelyek Európa szerte, s a magyar szépirodalom-
ban is sok romantikus és realista regénynek adtak témát. Az általános problémán belül önálló 
kérdéskor a polgári indiviudalizációs folyamatban különös sorsú polgárnőké.2 

Először arra készültem, hogy a jelenségek közép-európai karakterét érzékeltetendő, a 
magyarok mellett bécsi kutatásaimból származó esetet is bemutatok, azonban ez, mint látni 
fogjuk, ebből a szempontból szükségtelen. Akár a máshol már elemzett régi városi kispolgári 
esetben a közvetlen monarchiai, közép-európai összefüggést az esetek szereplői személy szerint 
teremtik meg. A magyar tőkés burzsoázia a 19. század végén, a magánjogi ügyekben is gyakran 
megnyilatkozó magyar, helyesebben fogalmazva, magyarországi (hungarus) öntudata mellett is, 
a magyar társadalom közép-európai karakterű, németes műveltségű rétege volt.3 Ez a polgári 
műveltség felekezeti változatokban élt, tradícióik pedig a nagyvárosokban, Pesten ugyanúgy, 
mint Bécsben, fellazulóban voltak a liberális korban, különösen a polgári értelmiség körében, de 
éppen nem az alábbi esetekben is szereplő tőkés rétegeknél. 

1. KNAPP, U„ 1984.; SCOTT, J„ 
2. A múlt századi női individualizációról: DALAMONT, S.-DUFFIN, L. ed. 1978.; HORSKA, P., 1988. 244-250. p. 
3. TÓTH Z., Hanyatlás és átalakulás. 
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Figdor Klára esete: 

Jellegezetes helyzetet rögzített 1867 szeptemberében - félévvel az osztrák-magyar köz-
jogi kiegyezés után.4 A pesti városi törvényszéki bizottsági jegyzőkönyv a 43 éves Figdor Klára 
hajadon, néhai Michael Figdor bécsi zsidó nagykereskedő lánya elmeállapotának megvizsgálása 
tárgyában készült.5 A vizsgálóbizottság előtt Popovics Sándor (PS) bíró tette föl a kérdéseket 
Figdor Klárának (FK): 

„1. PS: Emlékszik e, hogy valami bizottmány a lakásán volt, és mikor? 
FK: Emlékszem hogy volt, de az időre, a melyben az történt már nem. 
2. PS: Tudja e mi czélja volt ezen bizottmány megjelenésének? 
FK: Tudom, meg akarták vizsgálni vajon (sic!) őrült vagyok e. 
3. PS: Ismeri ezen tanácsnok urat? (:Rajkovits tanácsnok úrra mutat:) 
FK: Ismerem, jelen volt a lakásomon. 
4. PS: Van e vagyona, mennyi? 
FK: Igenis van, 10.000 ft dunagőzhajózási társulati részvényekben Bécsben, nagybá-
tyámnál. 
5. PS: Itt helyben nincs vagyona? 
FK: Itt helyben is van rokonaimnál. 
6. PS: Hogy élvezi vagyonának jövedelmeit? 
FK: Bécsből küldik a kamatokat nekem. 
7. PS: Mikor? Évnegyedenként, félévenként? 
FK: Félévenként, Szeptember 1-én és Márczius 1-én. 
8. PS: Az utolsó kamatot mikor vette fel? 
FK: Ezegyszer most Szeptember 1-én nem kaptam... levelet írtam Bécsbe..., mire a 
pénzt megkaptam. 
9. PS: Ki házi orvosa? 
FK: Ez az úr. (:Dr. Borgesre - háziorvosára - mutat:) 
10. PS: Hát ez a másik nem? (:Dr. Nobl törvényszéki orvosszakértőre mutat:) 
FK: Azt nem, csak láttam a lakásomon. 
11. PS: Egészséges-e? 
FK: Igenis, testi- és szellemileg épen vagyok most. 
12. PS: Nem volna-e czélszerű, ha rokonaihoz, különösen anyjához menne és vele élne? 
FK: Nem, mert csupán anyámnak tulajdoníthatom, hogy engemet gyógyintézetbe be-
zártak. 
13. PS: Nem áll, mert anyja, törvényszéki iratok szerint a körül fáradozott, hogy kivé-
tessék a gyógyintézetből. 
FK: Meglehet, hogy utóbb lépéseket tett az én kiszabadításomért, de iparkodott is, hogy 
én oda bejussak. Kérem, tessék őt, 's különösen egyéb rokonaimat is (:felsorolja:) tör-
vény elébe idéztetni. 
14. PS: Hát rokonaihoz menni, illetőleg velők élni sehogy sem akar? 
FK: Semmi esetre sem, úgy is itt hagyom én Pestet nem sokára. Párizsba is mehetek 
nagybátyámhoz, kit Bergernek hívnak. 
15. PS: Lakását a háziúr felmondta, hova fog menni lakni? 
FK: Nem igaz, nem mondta fel, különben úgy is elmegyek innen egészen. 

4. Elmebeteg Figdor Klára gondnoksági ügye. Budapest Fővárosi Levéltár (BFL) Árvaszéki iratok. IV. 1411/b 2321/1892 (Goldberger). 
5. A bécsi Figdor családról és a rokonságról: MAYER, S„ 1900. 292. p.; KÖVÉR GY„ 1987. 239. p.; BÁCSKAI V., 1989. 
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ETC. „ 
A bizottság véleménye: 
„Mindezen és egyéb e tárgyra vonatkozó kérdésekre Figdor Klára összefüggően és 

minden eltérés nélkül egészen érthetőleg felelvén, az elmebetegség meggyőződését előidézni 
épen (sic!) képes nem volt..." 

A dokumentummal kapcsolatban éppen azt tartom a legjellemzőbbnek, ami vele kap-
csolatban óhatatlanul kétségeket ébreszthet, hogy milyen bizonyító értéke van egy marginális 
helyzetbe szomlt szerencsétlen nő ügyeiről szóló jegyzőkönyvnek a múltszázadi polgár társa-
dalmi viszonyaira nézve. Abban reménykedem, hogy az utóbbi évtizedek felvilágosultabb kuta-
tásainak sikerült a betegséget és a bűnözést, mint korábban tudományos elemzésre méltatlan, 
bizonyos mértékig tabunak számító területeket rehabilitálnia.6 Az irat, és a következőkben be-
mutatandó két eset - a reprezentáció igénye nélkül - azonban éppen a polgárnő normális, pol-
gári normáknak megfelelő hierarchikus státuszába való visszaszorításáról, illetve 
marginalizációjáról szól. 

Annyi ugyanis világosan kiderül az iratból, hogy a legalábbis az orvosi vizsgálatok 
idején még világos értelemmel rendelkező hajadon, életkorának teljesen megfelelő módon, csa-
ládjának közvetlen felügyelete nélkül, a frusztrált családi kapcsolatok ellenére, tőlük mégsem 
teljesen elszakadva akart élni. 

Tudni, hogy ezt atyai örökségéből folyó kamat-járadéka reálisan lehetővé is tette. Evvel 
szemben Popovics bíró kérdéseiből, aki itt a közvéleményt, vagy talán a család véleményéi szó-
laltatta meg, kiderül, hogy ők is, akik épelméjűnek nyilvánítják, s az iratokból is kitűnik, hogy 
szimpatizálnak a szomlt helyzetbe került értelmes nővel, maguk is „czélszerűbbnek" ítélik a 
családdal való szorosabb együttélést. Utólag meg lehet állapítani, hogy ebben a helyzetben gya-
korlatilag igazuk volt. A független nők férfiak közvetlen, úgyszólván rendőri védelme nélkül 
nem tudják kivédeni a kiszorítási kísérletek közvetlen motívuma, rokoni és nemrokoni környeze-
tüknek a vagyonuk feletti rendelkezés megszerzésére irányuló nyomását! A vagyon azonban 
csupán társadalmi viszonyaik sajátosan szabályozott eleme. A polgári normák jobbkézszabálya, 
az atyai hatalom alól kicsúszott hajadon női személy környezete szemében rendezetlen helyzeté-
nek, deviációjának korrekciójáról van szó, amely ez esetben a deviáns személy kiszorításával, 
marginalizálásával történik meg. 

A beteg ember kiszorítása nem felel meg mai elveinknek, de éppen Figdor Klára kór-
története bizonyítja, hogy ő nem is volt beteg. Az ügynek ebben a fordulatában a bíróság nem 
erősiti meg az elmebetegségnek a bécsi nagybácsi, „Figdor Gyula" (Julius Figdor) bécsi nagyke-
reskedő által támasztott gyanúját. Akivel kapcsolatban azonban ez a gyanú felmerül, a 
múltszázadi kortársak szemében megerősítése nélkül is hitelét vesztheti. Figdor Klárát pedig 
már egy ízben sikerült a budai Schwaczer-féle tébolydába juttatni. Erről tesznek említést a jegy-
zőkönyvben. Ez az intézmény egyébként ugyanolyan gyakori szereplője a pesti gazdag polgári 
ügyeknek, mint a bécsi ügyeknek némelyik döblingi magánintézet. Innen néhány hónappal az 
idézett vizsgálat előtt, valóban édesanyja szabadította ki, mégpedig nem gyógyultan, hanem az 
elmebetegség hiányában. Ismert, hogy az egymást követő vizsgálatok zaklatása - Figdor Klára 
csak ebben az évben a harmadik hasonló bizottság előtt állt már - nem is szólva az elmegyógy-
intézeti környezetről, önmagukban is kiválthatják a páciens elmebetegségét. A neves orvos 
Schwarczer Ferenc éppen erre a veszélyre hivatkozva bocsájtotta el anyja kérelmére a hajadont 

6. LÜDERSEN, K.-SACK, F„ 1982.. KÜBLER, F„ 1985. 
7. Bácskai Vera említi meg a múltszázad első felének vállalkozóival kapcsolatban, hogy a gazdag polgárok feleségei ritkán érték meg az öz-

vegységet. BÁCSKAI V., 1989.121. p. 
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intézetéből. Eddigi helytállását is csupán a polgári neveltetésen, a „dresszúrán" edzett fegyelme-
zettségének köszönhette. 

Figdor Klára, ahogy tervezte el is ment Pestről, a hasonló helyzetekben szereplő 
sztereotip módon máshoz is menedékként feltűnő Párizsba - gyanútlanul Bécsen keresztül. Egy 
korábbi bécsi vizsgálat eredménye alapján, amely Figdor Klárát betegnek találta, Bécsben, az 
osztrák törvények alapján a gondnoktárs (Mitvormund), a legközelebb álló férfi rokon, az ő 
esetében az említett bécsi nagybácsi, mint potenciális gyám érvényesíthette atyai hatalmát8. 
Jogalapot a beavatkozásra születési helyének bizonytalansága adta. A bécsi rokonok által fel-
használt osztrák iratok szerint Csehországban, Polnau-ban (Polna) született. Édesanyja evvel 
szemben a magyar állampolgárságát bizonyító magyarországi köpcsényi (Kitsee) születésére 
hivatkozik. 

Végül is a bécsi pályaudvaron unokahugát az osztrák nagybácsi, Figdor Gyula és a 
Theresia Phabst-féle elmegyógyintézet ápolói várták. A nagybácsi az utazóközönség szeme láttá-
ra nyersen kirabolta a jelentős értékű utazóholmival és készpénzzel érkező gyenge fizikumú 
Figdor Klárát, s tiltakozását is tébolyodottsága bizonyítékaként használta fel. Anyja és Pesten 
élő unokanővére hiába perelték a nagybácsit, mint „egy idegen hatóság területén lakó idegen 
állam polgárát". 

A marginalizáció ebben az esetben tragikus véget ért. Anyja hamarosan bekövetkező 
halála után a szerencsétlen teremtés Ausztriában védtelen maradt. Bécsben, a pszichoanalízis 
későbbi fővárosában, sikerült elmetegnek nyilvánítattni és húsz évvel később, 1888-ban ott halt 
meg egy intézetben. 

Ez a marginalizáció nem a más rétegekre jellemző elmagányosodás, vagy egzisztenciá-
lis válság következményeképpen történik meg. Figdor Klára egy igen kiterjedt, az egész monar-
chiát behálózó nagypolgári rokonság folyamatos asszisztenciájával, az általa a jegyzőkönyvbe 
diktáltnál sokkal nagyobb, elvben szabadrendelkezésű, örökölt magánvagyon birtokában szorul 
ki társadalmából. 

IIcss Natália esete 

Míg Figdor Klára esetében a járadékaiból független, polgári jólétben élni vágyó egysze-
rű egyéniség inarginalizációját láttuk, Hess Natália húsz évvel később rendkívüli 
szociabilitásával, sőt üzletasszonyi tehetségével ütközik bele polgári társadalmat belülről szabá-
lyozó normákba. 

Hess Natália, morvaországi származású német asszony, 1892-ben még ugyanez évben 
meghalt nővére, Hess Mária helyére lépve kötött házasságot Éder József régi katolikus pesti pol-
gárral, nagykereskedővel és háztulajdonossal. Két nagyfiút örökölt mostohaként.9 A házasság a 
sógorházasságok ritka, sikeres esete volt. A későbbi gyámügyi nyomozáson felvonultatott tanúk 
szerint Hess Natáliának, nővére hosszú betegsége alatt, a sógorából lett férje és fiai között elhi-
degült kapcsolatot is sikerült megjavítania. A gyászéven belül megkötött új házasságot az asz-

8. A magyar törvények és a pesti polgárság körében is általánosan használatos Osztrák Polgári Törvénykönyv kőzött a gyám és gondnok kije-
lölési sorrendjében lényeges különbség volt. A magyar törvények szerint, ha az apa másként nem rendelkezett - ahogy esetünkben is 
fennáll - a gyámság (és a gondnokság) .mint természetes és törvényes gyámra az anyára száll" (1877:XX. 35. §), aki „kiskorú gyermekei 
vagyonát kezelni nem tartozik" ugyan, de arra jogosult (uo. 29., 38. §). Az osztrák törvények szerint, az atya által kijelölt gyám hiányában a 
nagyapa következik, azután az anya, az apai nagyanya, s az oldalági férfirokonok. (OPTK 198.) Viszont a kiskorúak vagy elmebetegek va-
gyonának gondnokságát „az anya és a nagyanya csak társgondnok közbejöttével vehetik át." Gondnok csak férfi lehet, a gyámságnál részle-
tezett sorrendben. (OPTK 211.) 

9. Éder József hagyatéka. BFL. Árvaszéki iratok. IV. 1411 /b. 246/1982. 
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szony vonzó személyes tulajdonságain kívül sem a féijééhez képest szerény vagyona, sem a más, 
kispolgári környezetében általános gyakorlati szempont nem indokolta. A 17 és 21 éves fiúk 
diákok voltak, a háztartást házvezetőnő látta el személyzettel. Hess Natália a gazdag pesti úri-
nők tétlen és fúnkciótlan életét élhette volna. A sok lehetséges, és az osztálya beli asszonyok 
számára elfogadott időtöltéssel szemben ő férjének, részben nővérének értékpapíijaival „börze-
játékot" folytatott. Ennek sikere férjének hamarosan, két év múltával bekövetkezett halála után 
derül ki a hagyatéki vagyonmérlegből. 

Éder József eredeti vagyonának nagyobbik része három, ma is álló új, s annak idején 
még adómentes nagy pesti bérházban feküdt. Kettő a József-körúton, egy szintén főútvonalon, a 
Baross utcában összesen több mint hatszázezer forint értékben. Emellett az 1892-ben első fele-
sége, Hess Mária halálakor készített vagyonleltár szerint, birtokolt még 130 darab, 55 ezer forint 
értékű értékpapírt. Ez a értékpapír-vagyon két évi házasságuk alatt, mint ahogy a gyámhatóság 
által kinevezett gyám, Neruda Nándor, Éder barátja és korábbi üzlettársa is kénytelen volt elis-
merni, Hess Natáliának „férjére gyakorolt szellemi befolyása eredménye képpen" 340 ezer forint 
értéktöbblettel gyarapodott. Megjegyzendő, hogy ez, mint látni fogjuk, minden szereplő által 
ismert módon manipulált, megnövelt növekmény volt. 

A tőkés üzletnek, mint társadalmi viszonyrendszernek a nők számára kitűzött határai 
akkor rajzolódtak ki, mikor az asszony férje fedezete, tulajdonképpen ügynöki képviselete nélkül 
maradt. A magyar törvények az özvegyeket férjük hagyatéki vagyonának önálló kezelésére nem 
kötelezik, de feljogosítják rá.10 Hess Natália ezzel a jogával, még a férje halála után is fennálló 
családi harmóniával és bizalommal megtámogatva élni akart. A kiskorú fiúk apai örökségére 
csak Neruda Nándor, a gyámhatóságilag kijelölt vagyongondnokon, „társgondnokon" 
(Mitvormund-on) keresztül lehetett befolyása. Az értékpapírok növekményének a közös szerze-
ményként a gyám- és adóhatóság előtt őt illető fele részével akarta folytatni a tőzsdeüzletet. 

A polgári szokásjog azonban ismer női tulajdonost, de férfi képviselete nélküli női gaz-
dasági szereplőt nem ismer.11 Hosszú processzus indul a valószínűleg hiúságában is sértett 
gondnok Neruda, s az irigy gyámhatóság részéről, hogy az özvegyet visszaszorítsák a normák-
nak megfelelő szerepébe. 

Mivel ebbe, a tulajdonképpen kényelmes önállótlan szerepbe nem nyugszik bele, és az 
üzlet haszna a benne bízó fiúk előtt is világos, a Figdor Kláránál alkalmazott kiszorítási techni-
ka pedig fel sem merülhet, a helyzet kriminálizálásával kísérleteznek. Erre a mainpulált, volta-
képpen meghamisított vagyonmérleg szolgáltat alapot. A törvénytisztelő Neruda biztosra ment, 
mikor gondnokoltai érdekei ellenére, bizalmukkal visszaélve, kezdeményezi az első asszony, 
Hess Mária hagyatéki vagyonának újraleltározását. Ezzel ugyanis ki lehetett mutatni, hogy az 
Éder József által kezelt vagyon nagyobb volt, mint amit a nyilvános vagyonmérleg elárult. En-
nek megfelelően kisebb lett a közös szerzeménynek tekinthető, Hess Natáliát illető növekmény. 
Lényegében azonban hitelrontási kísérletnek tekinthető az akció. Erre lehetőséget is adott Éder 
jópolgári akkurátussága, aki minden évben vagyonmérleget készített saját céljára, s amiről a 
„barátnak" tudomása is volt. Éder, és mint utóbb kiderült Hess Natália hagyatéki manipuláció-
jának értelme az volt, hogy minél kevesebb adóköteles hagyatékot mutasson ki. Eközben kide-
rült az özvegy nagyvonalúsága, aki nem különítette el saját hozományát nővére és Éder hagya-
téktól. Hess Natália jóhiszeműsége ezzel bevizonyosodott, s a vagyonnövekményt sem sikerült 
jelentősen csökkenteni. 

10. 1877:XX. tc. 38. §. Ld. a 8. jegyzetet. 
11. MÉTRAL, M-O., 1981; PERKIN, J„ 1989. 
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A normától eltérő nő problémája azonban, mostmár a kudarcot vallott gyámhatóság 
terhével súlyosbítva, változatlanul fennállt. A sértett Neruda annyit elért mégis, hogy az átélt 
zaklatások következtében a családon belüli bizalom megingott. Az is lehet, hogy csak a további 
feloldhatatlan konfliktusoktól akartak a fiúk megszabadulni, amikor az időközben nagykorúvá, s 
józan polgárrá érett idősebbik Eder fiú kezdeményezi a vagyonelkülönítést. 

A vagyonelkülönítés módja a polgári normának tipikus kifejeződése lett. Fel sem merül 
a férfi üzlettársnak kijáró üzleti könyv szerinti vagyonelosztás. Az ügyet becsülete megőrzésével 
átvészelt özvegynek egy jelentős, de mindenképpen pontatlan eszmei végkielégítési összeget, 
százezer forintot ajánlanak fel. A marginalizációnak ez nem volt tragikus esete. Hess Natália 
nem volt ugyan női polgárjogok élharcosa, de mint kiderült, büszke úri nő volt, aki az üzletet is 
játékszenvedéllyel űzte. Hozománya kiváltásával elhagyta az Éder családot. 

Czapurka Teréz esete. Egy magánjogi szerződés 

A gazdálkodói szerepkörben megjelenő asszony viselkedésének közép-európaias városi 
milliőben érvényes normáját igen nagy gondossággal és meglehetősen világosan írja körül egy 
1893 márciusában Pesten született magánjogi szerződés.12 

Hogy mit jelent az előbb emlegetett közép-európaias polgári milliő, azt az előbb emle-
getett ügyben érdekelt, törvényesen, a gyámhatóságon kívül, a rokoni tulajdonközösséghez tar-
tozó személyek kilétével érzékeltethető. Ők azok, akiket a bíróság, mint érdekelteket értesít. 
Jellegzetes, nemzeti öntudatában és asszimilációs helyzetében olykor családon belül is különbö-
ző, alapjában véve németes városi alapműveltséget hordozó egyének csoportja. Ez a csoport itt, 
tagjainak belső kapcsolataira nézve, tulajdonképpen mint az eszmei kizárólagos és korlátlan 
rendelkezésű, individuális polgári tulajdonjoggal felruházott személy (ez esetben Mosánszky 
Emilt) eszmei és ...etc. tulajdonjogában korlátolni jogosult rokonok közössége mutatkozik be.: 
Az értesített intézmények és személyek névsora: 
1. Néhai Mosánszki Róbert hagyatéki iratai, Budapest Fő - és Sz. F. An>aszéke. 
2. Elmebeteg Mosánszky Emil gondnoksági iratai közé iktatandó. Budapest Fő- és Sz. F. Arva-
széke. 
3. G1ELKE József iigyéd, Budapest. 
4. MOSANSZK Tivadar gondnok és gyám, Budapest Andrássy út 33. 
- ugyanő, mint Mosánszky Gyula és Schwarcz Gusztáv megbízottja. 
5. MOSÁNSZKY Győző fiktor) dr. ügyvéd Eperjesen 
- ugyanő, mint Mosánszky Titusz és Schwarcz Ede megbízottja. 
6. SCHNEIDER Ferenc háztidajdonos, Wartberg, eggenbergi cs. kir. járásbíróság Alsó-
Ausztria. 
7. SCHNEIDER János tanító, Peigerten, haugsdorfi cs. kir.jb. A. Au. 
8. SCHNEIDER Lipót háztulajdonos, Stramiag, (?) eggenburgi cs. kir.jb. A. Au. 
9. SCHNEIDER Alajos háztulajdonos, Wartberg. 
10. PA SS Aloisia, született Schneider, Wartberg. 
11. SCHNEIDER Vilma Wartberg. 
12. SCHNEIDER Mihály háztulajdonos, Stolsendorf eggenbergi cs. kir.jb. A. Au. 
13. HORVÁTH-NÉ szül. Schneider Ludmilla, Deák Ferencu. 15. 

12. Elmebeteg Mosánkszy Emii gondnoksági ügye. BFL. Árvaszéki iratok. IV. 1411/b. 231/1892. 
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14. DUT1TS-NÉ szül. Schneider Franciska. Heilig János kezéhez, Andrássy út Keller ház, a 
Casino mellett. 
15. SCHNEIDER József, Bécs III. Schottenfeld Gasse 16. 
16. SCHNEIDER Adele u.ott. 
17. HEILIG-NE, szül. Schneider Paida Andrássy út Keller ház. 
18. FRISCHAUF János, Rischitz, eggenbergi cs. kir.jb. A. au. 
19. FRISCHAUF Ignác u.ott. 
20. MOSÁNSZKY Béla, Bártfa. 
21. MOSÁNSZKY Nándor czipész Bártfán. 
22. WACHT-NE, szül. Zsigmond Petronella, Graz, Brookmann Gasse 42. 
23. LIPTAI-NÉ, szül. Schneider Irma, Deák Ferenc u. 14. 
24. MOSER-NÉ, szül. Weiser Ilona, Bp. Lipót körút 13. 
25. MÜLLER-NE, szül. Weiser Erzsébet, lakik az Akadémia épületében. 

A Lajtán túl talán kevésbé volt feltűnő, a magyar magánjogi szokásokhoz képest szokat-
lan az üzleti szerződésnél a szerződő felek személye: a feleség köt szerződést elmebeteg férje 
vagyonának gondnokával. A szerződő fél, Czapurka Teréz, az előző esetbeli Hess Nataliához 
hasonlóan, szintén második feleség. Férje, Mosánszky Emil felvidéki származású gazdag evan-
gélikus vallású kereskedő és ingatlantulajdonos. A másik szerződőfél, a vagyongondnok, az asz-
szony sógora Mosánszky Tivadar: 

Szerződés 
Mely egyrészről Mosánszky Tivadar, mint elmebeteg Mosánszky Emil gondnoka, más-

részről nevezett elmebeteg neje, Mosánszky Emiiné, szül. Czapurka Teréz között a Budapest fő-
és székvárosi árvaszék jóváhagyásának fenntartása mellett a következőkben létrejött: 
1./ Mosánszky Tivadar, mint elmebeteg Mosánszky Emil gondnoka, nevezett gondnokoltja ré-
szére a Budapest IV. ker. Ferencziek-bazárában létező Hermann V. - jele kávémérési üzletet 
1893 Február 6.-án 400 ft-on megszerezvén, s a háztulajdonos megbízottja, Dr Kéler Zoltán 
ügyvéd úr kezéhez 1893 Február 7.-én 600 ft házbéróvadékot letett, továbbá az üzlet átvétel 
alkalmával az üzlet volt tulajdonosának házbérmegtérítés és árukészletmegváltás czímén 385 Ft 
95 krt fizetett. 

Ezen kávéházi üzlet vitelével megbízza ezennel Mosánszky Emiiné, szül. Czipurka (sic!) 
Teréz asszonyt, gondnokoltja nejét és gondnolkoltja gyermekeinek mostoha anyját, kinek for-
galmi tőke czímen további 114 f t 08 krt bocsát rendelkezésére. 
2./Mosánszky Emiiné szül. Czipurka (sic!) Teréz az üzletet elvállalván, kötelezi magát ezen 
üzletet a kereskedő gondosságával lelkiismeretesen vezetni és az üzlet jövedelmeit elmebeteg 
Mosánszky Emil és családjának névszerinti ijj Mosánszky Emil, kiskorú Mosánszky Lujza, 
Józsa, Vilma, Sándor, Aladár, Károly és Róbert, úgy a sajtit teljes eltartására fordítani. 
3./Mosánszky Emiiné elismeri, hogy a gondnoktól az üzleti berendezést leltár szerint áh'ette és 
kötelezi magát, hogy a gondnok által az üzleteladónak házbér és árúkészletmegváltás czímén 
Jizetett 385 ft, 92 továbbá a godnoktól forgalmi töke czímén fölvett 114,08 összesen tehát 500 
fr-ot mint az üzlet viteléhez szükséges forgalmi tőkét csorbítatlanul fenntartani és csakis az üz-
leti czélokra fogja felhasználni. 

Kötelezi magát továbbá, hogy a 400 ft értékű üzleti leltárt a jelenlegi állapotban 
fenntartani, esetleges hiányokat azonnal pótolni és az üzlet vitelével járó kötelezettségeknek, 
nevezetesen a házbérfizetési kötelezettségnek pontosan meg fog felelni. 
4./ A háztulajdonosnál letett 600 ft-nyi óvadék, az üzlet és annak berendezése és az 500 ft-nyi 

forgalmi tőke elmebeteg Mosánszky EmiI tulajdona maradván, az iizleh'ezető Mosánszky Emil-
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né nem lesz jogosítva az üzletet eladni, avagy adósságokkal megterhelni. Amennyiben pedig az 
üzlet a gondnok által eladatnék, az üzlet vételára, a házbéróvadék a gondnok rendelkezése alá 
visszaesik. 

Budapesten, 1893. évi Márczius hó 25-én 
Mosánszky Teréz sk. 
Mosánszky Tivadar sk. 

Alulírottak bizonyítják, hogy Mosánszky Teréz asszony ezen okiratot aláírta, miután az neki 
általunk német nyelven megmagyaráztatott: 

Walla Jenő sk mint tanú 
Dr Haner Sándor sk. tanú 

8755/ á 1893 Ezen szerződés elmebeteg Mosánszky Emi! nevében gyámhatóságilag 
jóváhagyatik Budapesten a fő- és székváros árvaszékének 1893 Márczius hó 29.-én tartott ülé-
séből. 

Dr. Sipócz sk elnök 
A sógor, Mosánszky Tivadar, csupán történet milliőjét érzékeltetendő, fivérénél is gaz-

dagabb - mint az értesített személyek közt a 4. helyen láttuk - az ekkor még csak a millennáris 
ünnepségekre kiépülőfélben lévő elegáns Andrássy-úton lakó kereskedő. Az előző eset Neruda 
nevű gondnokával és az elhalt féij „barátjával" szemben azonban a fivér még mindig cégtársa 
volt. Vagyonszerkezetük és gazdasági stratégiai mentalitásuk is hasonlít egymásra: 

Mosánszky épp úgy ingatlanba mentette, vagy „fagyasztotta" a század végére kereske-
delmi eredetű tőkéjét, mint Éder. Mindkettőnél asszonyi vállalkozás tesz kísérletet a mobilizá-
lásra. 

Itt azonban hét kiskorú gyermeket kapott házasságával a mostoha. Az asszonyról és 
hozományáról, dacára annak, hogy hat év múlva ura meghalt és vagyoni állapotaikról hagyatéki 
irataink is vannak, úgyszólván semmit nem tudni. Az özvegy vagyontalanságáról szóló adatok-
nak körülbelül annyi hitelt adhatunk, mint az előző esetben. Azt a lehetséges feltevést, hogy az 
özvegy férj, mint kispolgári helyen oly gyakori, kicsiny gyermekei gondozása céljából kötött 
volna, például egy rendesebb pincérnővel vagyoni rangjától független házasságot, a több 
százezres ingatlan- és értékpapírvagyon mellett ugyan olyan szükségtelen lett volna, mint Hess 
Natalia esetében. Éppen az alábbi szerződés, amely Pest belvárosában, a Ferenciek Bazárjában 
egy kávéház vezetésére szól, ezt fizikailag is kizárta volna. Gyakorlatban nyilván az osztrák ma-
gánjog szelleme érvényesült. 

A magyar szokásokhoz képest a szerződés azért különös, mert tökéletes alkalmazotti 
jogkört jelöl ki egy családtagnak, a feleségnek, aki különben törvényes házasságával automati-
kus vagyonközösségbe is került férjével. A későbbi hagyatéki tárgyalásánál nem került elő ennek 
ellentmondó házassági szerződés. Nem mond ellent a vagyonközösségnek sem az, hogy második 
feleség, sem az, hogy nem közvetlen tőketulajdonos - tehát nem mutatták ki, hogy elkülöníthető 
magánvagyonával vett volna részt a kávéházüzletben. Hess Natalia esetében személyes tulajdon-
ságai indokolták, hogy föl sem merült, hogy cégvezetőként kezeljen egy részt a családi vagyon-
ból, holott ez - és általában éppen nem nők, hanem beházasodott vők és sógorok esetében - na-
gyobb vagyonoknál gyakori jogi-szervezeti megoldás (és szociológiai helyzet). A beházasodott 
alkalmazott férfi üzletvezetők azonban kivétel nélkül igen magas bérért és haszonrészesedésért 
vezetik egy-egy kisebb vagy nagyobb tőkés rokoni klán üzletágait. A kávéházi üzlet hat év múl-
va, a félj halálakor már nem létezik, de semmi sem utal arra, hogy Czapurka Teréznek a hely-
zet, amelyben a legkevesebb rendelkezési jog sem illette meg, miközben - ahogy a szerződés 
szerint köteles: „... az üzlet jövedelmeit elmebeteg Mosánszky Emil és családjának ... úgy a saját 
eltartására fordítani." 
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Szegény Czapurka Teréz nem tartozott osztálya deviáns asszonyai közé. Végülis, ez a 
szerződés, s a szereplőknek ezeken a kereteken belüli viselkedése tükrözi a pesi városi környe-
zetben a polgári normáknak megfelelő „normális" viszonyokat. A család puritán szellemének 
megfelelően, ahol minden leány varrni tanult, a fiúk pedig kézműves szakmát, Teréz asszony, 
minden bizonnyal helyénvalónak érezte a családon belül végzett szolgálatát. 
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1. kép: Éder József József krt. 53. 
és a Baross u. sarkán lévő bérháza. 
Ebben lakott Hess Natália is. 

2. kép: Éder József másik bérháza 
(Üllői út 21.) 
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VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM :SUPPLEMENTUM: 
SZERKESZTŐ: Á. VARGA LÁSZLÓ, HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

L. Nagy Zsuzsa 

AZ IPAROS ÉS KERESKEDŐ NŐKRŐL 

A két háború közötti magyar társadalomtörténetben - gazdagodó irodalmunk ellenére -
még bőségesen akadnak kevéssé feltárt részek, részletek. Ezek közé tartozik a jelen írás tárgya 
is, amely csupán azt jelzi, hogy folyik már munka, de annak inkább iránya, semmint végered-
ménye mutatható fel. Ez és a terjedelmi korlátok magyarázzák, hogy az alábbiakban leginkább 
az 1930. évi népszámlálás és egyéb összeírás adataira támaszkodom. De azt is, hogy mondan-
dóm nem egyenletesen kidolgozott az egyébként egyenlő mértékben fontos kérdéseket illetően. 

Az iparos és kereskedő nők vizsgálata azért indokolt, mert minden vonatkozásban je-
lentősen befolyásolták e két önálló csoport tagjainak számát, társadalomtörténeti szempontból 
fontos jellemzőit. De azért is, mert a nők nemcsak mint tulajdonosok jutottak szerephez a műhe-
lyek, a boltok fenntartásában, működtetésében, hanem olyan „pozíciókban" is, amelyeket az 
akkori, nagyon általánosan élő nézetek a „valódi" női feladatok közé soroltak, noha nálunk még 
a 30-as évek második felében sem hódított tért a „három k" (Kirche, Küche, Kindern - mint az 
1933 utáni Németországban). 

Azok a változások, amelyek a trianoni békeszerződésből következtek a társadalom-, a 
foglalkozási szerkezet egészére, természetszerűleg az iparos és kereskedő nőket is érintették. Az 
első világháború előtt a történeti Magyarországon az iparosok egyötöde volt nő. 1920-ra az ösz-
szes iparos száma csaknem felére esett vissza az új országban, a nőké azonban jóval kevésbé 
csökkent. A trianoni országban arányuk elérte a 24 %-ot, vagyis az önálló iparosok közel negye-
de a nők közül került ki. Ebbe belejátszott a nőiparosok szakmai megoszlása is, amiről alább 
még szó lesz. Ez a viszonylag magas arány azonban nem egy természetes folyamat eredménye. 
A háború éveiben a férfiak katonai szolgálata miatt az ipart részben a feleségek, az özvegyek 
vitték tovább, a hadi (vagy nem hadi) családok fenntartása érdekében a nőknek is „vállalkoz-
niok" kellett. 

A két háború között az iparosok száma ingadozott, egészében véve azonban érdemlege-
sen nem csökkent 1920-hoz mérten. Ezzel szemben a női iparosok száma - a gazdasági-, társa-
dalmi viszonyok normalizálódásával öszhangban, mivel a nők már nem kényszerültek oly mér-
tékű önálló kerestere, mint korábban - egyenletesen és állandóan fogyott. 1930-ban már csak 20 
%-ot ért el, 1941-ben (trianoni területen) pedig alig haladta meg a 15 %-ot.1 

A kereskedők esetében mást mondanak a számok. 1910-ben - a régi országban - a nők 
még nagyjából olyan arányt (21 %) értek el a kereskedők, mint az iparosok között. 1920-ra a 
kereskedők száma kisebb mértékben esett vissza, mint az iparosoké, majd ezt követően állandó-
an emelkedett. E folyamat a nők esetében azt jelentette, hogy 1920-ra elhanyagolható mérték-
ben, mintegy ötezer fővel esett vissza a számuk, ugyanakkor azonban arányuk a kereskedők kö-

1. Népszámlálás. 56. k. 1910. 246., 270. p.; Népszámlálás. 72. k. 1920. 184. p.; Népszámlálás. 96. k. 1930. 12-13., 18-19. p.; Népszámlálás 
1941. 116-177. p. 
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zött magasabb lett, mint volt 1910-ben (28,6 %). A kereskedők számának emelkedéséhez sokféle 
tényező járult hozzá (a népesség számának növekedése, az életviszonyok javulása, a vásárlóerő 
növekedése), míg az iparosok számát kétségtelenül apasztotta a gyári-, a gépipar előnyomulása 
sok, valamikor hagyományosnak mondott területen is, hogy csupán a nőiparosok szempontjából 
fontos területet, a ruházati ipart, a konfekcionálás kiteijedését említsem. 

Nem felejthető el, hogy a kereskedelemben megkülönböztetett helyet foglalt el az 
élelmiszerkereskedelem, s ez nagyon is fontos tényező volt a kereskedés virulenciájának biztosí-
tásában. Ha ehhez még hozzávesszük, mint alább látni fogjuk, hogy a nőkereskedők nagyon is 
érdekeltek ebben az ágazatban, akkor érthetővé válik, hogy míg 1910-ben a kereskedőknek csu-
pán 21 %-a került ki a nők közül, addig 1941-ben a trianoni országban is elérték a 30 %-ot. 
Figyelembe véve a különböző tényezőket, joggal mondható, hogy a nők önállósulása, „vállalko-
zása" szempontjából vonzó és ígéretes terület volt a kereskedelem, inkább és nagyobb mérték-
ben, mint az iparűzés.2 

Természetszerűleg a nőiparosok és nőkereskedők nem minden szakmában voltak jelen, 
nem egyenletesen oszlottak meg e tekintetben. Voltak ipari és kereskedelmi ágak, amelyekben a 
statisztikák egyáltalán nem, vagy alig mutattak ki nő önállókat (nehéz- és gépipar, elektronikai 
ipar, s az ezekhez kapcsolódó kereskedések), míg másoknak éppen a nők magas aránya adott 
jelleget. Az iparűző nők között számbelileg, s arányukat tekintve is legjelentősebb csoportot azok 
alkottak, akik a ruházati ipar meghatározása alatti kategóriában szerepeltek. 1930-ban ők adták 
a nőiparosok legnagyobb hányadát (11 %). Közelebbről nézve elsősorban mosással, vasalással 
foglalkoztak, őket követően varrónők, női szabók voltak, akiket e címen összeírtak. Az egyéb, 
mondhatni tényleges ipari ágakban arányuk mélyen egy százalék alatt maradt. A mosó-, vasaló-, 
varrónő csoport mögött egy akadt még, amelyben az önálló nőiparosok számbavehető mértéket 
alkottak, s ez a vendéglős-, szállodás-, kávés ipar volt. A nőiparosok 1,6 %-a tartozott ide. E 
szerény arány akkor nyeri el valóságos értékét, ha azt is számbavesszük, hogy - az egyszerűség 
kedvéért - vendéglátóiparnak nevezett területen a nők aránya elérte a 68 %-ot.3 Hogy ők kik 
voltak, s Budapesten, vagy vidéken működtek-e, azt a jelen cikkben feldolgozott adatok nem 
mondják meg. Azt azonban tudjuk, hogy a fővárosi, nagyvárosi ismert nevű éttermek, vendéglá-
tóhelyek, kávéházak tulajdonosai (a Gundeltől a Hágiig) nem nők voltak. 

A kereskedők között elsöprő tömeggel vezettek azok a nők, akik élelmiszerárúsítással 
foglalkoztak. Meglepő, hogy alig mutatkozott eltérés a szatócsboltosok, illetve a fűszer és cse-
mege üzletek tulajdonosai között, holott e két élelmiszerüzlet típusát, a szükséges tőkét, vásárló-
közönségét tekintve nagyon is eltért egymástól. A nőkereskedők körében mégis csaknem azonos 
arányban voltak jelen e két üzlettípus tulajdonosai.4 

A foglalkozási csoportokról országos viszonylatban mondottakat a budapesti adatok 
megerősítik, sőt, hangsúlyosabbakká teszik. A fővárosban a ruházati iparban több volt a nő tu-
lajdonos, mint a férfi, a nőkereskedőknek pedig egynegyede az élelmiszert árúsítók közül került 
ki itt 1930-ban.5 

Akár iparosokról, akár kereskedőkről van szó, a nők preferenciáira az ország tanoncai-
nak megoszlása is rávilágít. A második világháborút megelőző békeévben a lány iparostanoncok 
között több ezer fővel - a női szabó, női fodrász szakma vezetett. Ezt a női divatcikkek készítői 
követték, de már az ezer főt sem érve el, míg tőlük is messze lemaradtak azok, akik fehérnemű-

2. A kereskedők számának alakulását Id. uo. 
3. Népszámlálás. 114. k. 1930. 104-105. p. 
4. Uo. 106. p. 
5. Népszámlálás. 94. k. 1930. 76. p. 
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varrást, hímzést tanultak (380 fő). Meglepőnek találtam, hogy az iparos lánytanoncok közül 
csaknem kétszázan a cipész-, csizmadia szakmát választották. (Ezek a lányok, ha nem önállósul-
tak, leginkább a szakma gépesített, szériatermelésű területein helyezkedtek el, részmunkákat 
végezve - pl. cipőfelsőrész készítés.) Ezzel szemben - a korabeli viszonyok ismeretében - csep-
pet sem csodálható, hogy 1937/38-ban a lány iparostanoncok nem kívánták az autószerelés, a 
lakatos stb. szakmák elsajátítását. Kedvező fejleménynek értékelhető viszont, hogy a fényképé-
szet (158 fő), valamint a kozmetikus szakma (130 fő), azaz a szolgáltatások új, modern formái, 
technikai-vegyészeti ismereteket is követelő csoportjai felkeltették a lányok érdeklődést, még ha 
csak szerény mértékben is.6 

Ugyanebben az időben az ország kereskedő lánytanoncai, akiknek száma messze elma-
radt az iparostanonc lányoké mögött, mindenekelőtt a textil-, a kézműipari termékek, a divat- és 
rövidárú kereskedést találták vonzónak, legtöbben e szakmákat tanulták. De körükben is megfi-
gyelhető az új, elegáns szakmák iránti érdeklődés, mert viszonylag jelentős számban tanulták, 
mit kell tudni a drogériákban, a könyv-, papír- és zenemúkereskedésekben.7 

Az územstatisztikák nem adnak választ arra a kérdésre, hogy a nők „vállalatai" miként 
oszlottak meg a segédek száma alapján. Ha ezt ismernénk, közelebb kerülnénk annak a kérdés-
nek a megválaszolásához, milyen volt vállalatuk, milyen volt anyagi erejük. Néhány körülmény 
ismerete azonban megalapozza azt a feltételezést, hogy a nők, akár iparosok, akár kereskedők 
voltak, leginkább a segédnélküliek, általában a szerény anyagi helyzetűek csoportját gyarapítot-
ták. Erre utal, hogy az iparosok és kereskedők egészének 60 %-ot meghaladó tömege (1930) 
segéd nélkül, fizetett idegen alkalmazott nélkül dolgozott.8 Nem különben az is, hogy a nőket 
általában, az iparosokat különösen, leginkább azokban a szakmákban találjuk, amelyek jöve-
delmezősége alacsony vagy legfeljebb közepes volt. 

Ezt a számszerűleg nem igazán igazolható megállapítást további körülmények is alátá-
masztják. így a nők aránya a tulajdonképpeni iparon és kereskedelmen kívüli területeken. Azok 
a nők, akik magukat önálló iparosoknak vallották 1930-ban, szinte mellőzhető arányban (1,2 %) 
tartoztak a házi- népiparral foglalkozók körébe. Csakhogy a nőiparosoknak ez a szerény aránya 
az összes házi- és népiparral foglalkozók körében 32 %-ot ért el, vagyis a házi- és népipar har-
mada a nőiparosoknak köszönhette létét.9 A nőkereskedők között eleve magasabb volt azok ará-
nya. akik kívül maradtak a „tulajdonképpeni kereskedelem" körén (3,4 %). A népszámlálás al-
kalmával kofák, piaci stb. árúsok címén összeírt személyek 57,5 %-át a nők adták, egyben e 
csoport jellegét is meghatározva.10 Nem véletlen, hogy hagyományosan „nőnemű" szóval jelöl-
jük meg ezeket az egyébként nem kizárólagosan nőkereskedőket, noha a magyar nyelv nem is-
meri a szavak nemek szerinti megkülönböztetését. 

Az anyagi viszonyok kapcsán még valamit figyelembe kell venni. A harmincas évek 
derekán a Pénzügyminisztérium azt állapította meg, hogy az iparosoknak 83 %-a, míg a keres-
kedőknek csupán 40 %-a tartozik a legalacsonyabb kereseti adóalapot fizetők kategóriájába. 
Ráadásul ez a legalacsonyabb adókategória a kereskedők esetében magasabb is volt, mint az 
iparosokéban.11 

6. Statisztikai Évkönyv... 1938. 284-285. p. 
7. Uo. 285. p. 
8. Népszámlálás. 94. k. 1930. 210-212. p. 
9. Népszámlálás. 114 k. 1930. 105. p. 

10. Uo 106-107. p. 
11. L. NAGY ZS„ 1991 a. 8-9. p. 
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Az elmondottak arra engednek következtetni, hogy a nőkereskedők jövedelme, anyagi 
ereje minden bizonnyal kedvezőbb volt, mint a nőiparosoké, még akkor is, ha a nőkereskedők 
zöme olyan területeken működött, amelyeken kisebb hasznot lehetett elérni, mint a férfi keres-
kedők által uraltakon. 

Csupán feltételezésekre szorítkozhatunk az iparos és kereskedő nők ház-, föld-, ingat-
lantulajdonát illetően is, mivel az 1930-ban felvett ilyen irányú adatok a nemeket nem különítet-
ték el. A két réteg egészére (férfi és nő együtt) vonatkozó adatok azonban azt mondják, hogy a 
kereskedők, akik nagyobb mértékben voltak városlakók, mint az iparosok, kevésbé mondhattak 
magukénak házat, földet, ingatlant.12 (Ha más nem, az eltérő ingatlanárak magyarázzák ezt.) A 
korabeli szokásjogot ismerve joggal feltételezhető, hogy e kispolgári rétegek körében a nők va-
gyonának, ingatlanainak elkülönítése ritkaságnak számíthatott, a telekkönyvi bejegyzésekben a 
férfi (családfő, férj, apa) neve szerepelt, a nőé, (feleség, leány) legjobb esetben is csak társtulaj-
donosként volt bejegyezve. 

A nők azonban nemcsak tulajdonosként voltak ott a műhelyekben és a boltokban, ha-
nem mint segítő családtagok, mint a férfi iparosok és kereskedők üzletvitelének támogatói. Va-
lóságos arányuk megítélése nem könnyű, illetve számszerű pontossággal nem is állapítható meg. 
A népszámlálások ui. csak azokat tüntetik fel e címen, akik foglalkozásukat jelölték meg ilyen 
módon, vagyis utánuk a tulajdonos fizette az előírt járulékokat, be voltak jelentve a biztosítónál. 
Az iparban foglalkoztatott kereső nők 1,4 %-a volt segítő családtag, a kereskedelemben alig 
valamivel több (1,7 %).13 Hogy a segítőcsaládtagok leginkább a nők köréből kerültek ki, azt az 
ismert adatok is világossá teszik. A tulajdonképpeni iparban az összes segítő családtag 44 %-a 
(a házi- és népiparban 42 %-a) nő volt.14 Arányuk a tulajdonképpeni kereskedelem körében 
ugyan valamivel elmaradt e mögött (43 % mind a kereskedelemben, mind a kofák, piaci stb. 
árúsok csoportjában), de még így is nagyobb arányt jelentett, mint a házi- és népiparban talált 
női segítő családtagok hányada. 

Nemzetiségi összetételüket, felekezeti megoszlásukat tekintve a nőkre nézve is azok a 
vonások jellemzőek, amelyek a két réteg egészére. Nemzetiség/anyanyelv és felekezet mindkét 
esetben összefügg egymással, egymást magyarázza. Természetesen mind a nőiparosok, mind a 
nőkereskedők között túlnyomó többségben voltak azok, akik magyar anyanyelvűeknek vallották 
magukat. Mögöttük a viszonylag népesnek nevezhető csoport a németekből került ki. Akárcsak 
az iparosok és a kereskedők egészénél, a nők esetében is azt látjuk, hogy a kereskedő nők 
„magyarabbak", mint az iparos nők. A nőiparosok 94 %-a, a kereskedő nők valamivel több mint 
98 %-a vallotta magát magyar anyanyelvűnek (1930).16 Ehhez tudni kell, hogy a nőkereskedők 
között tízszer annyian tartoztak az izraelita hitfelekezethez, mint a nőiparosok között (31 %, 
illetve kerekítve 3 %)17 Ebben az összefüggésben ez a felekezeti megoszlás azért bír jelentőség-
gel, mert a zsidó iparosok és kereskedők túlnyomóan nagy része magyar anyanyelvűnek vallotta 
magát, mint ahogyan az a nők esetében is történt.18 

12. Uo. 9-10. p. 
13. Népszámlálás. 114. k. 1930. 104 , 106. p. 
14. Uo. 105. p. 
15. Uo. 106-107. p. 
16. Népszámlálás. 96. k 1930. 108. p. 
17. Uo. 109., 115. p. 
18. L.NAGYZS., 1994. 21. p. és 45. 38.jegyzet. 
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Az iparos és kereskedő nők iskolázottsága általában rosszabb volt, hátrányosabb, mint a 
férfiaké, a két réteg egészéé, de annak tendenciái érvényesültek körükben is.19 Ebből követke-
zett, hogy a kereskedő nők iskolázottabbak voltak, mint az iparos nők, ennek ellenére mindket-
tőjükre az jellemző, hogy legmagasabb végzettségüket az elemi iskolában szerezték (akárcsak a 
férfiak). Ezen belül azt tekinthetjük kedvező fejleménynek, hogy az 1930-ban összeírt iparos, 
valamint kereskedő nők nagyobb része járta ki az elemi iskola 6., és kevesebb csak a 4. osztá-
lyát. Ez azt jelentette ui., hogy ha elemi szinten is, de hosszabb időt töltöttek iskolában, több 
ismeretre tettek szert és mindenképpen később kezdtek szakmát tanulni, vagy álltak munkába. 
Azok aránya, akik az elemi iskolát, annak 4. osztályát elvégezve, elhagyták, az iparos nőknél 
jóval magasabb, mint a kereskedő nőknél (az arány fél-egyharmad). Tudott dolog, hogy polgári 
iskolába, gimnáziumba a négy elemi osztály elvégzése után volt szokás átiratkozni. Az iparos 
nők esetében azonban ez csak elhanyagolható mértékben történt meg, a kereskedő nők esetében 
sokkal gyakrabban. 

Az iparos és kereskedő nők iskolázottságának lényeges különbségei éppen itt ragadha-
tok meg. Négy polgárit, vagy négy középiskolai osztályt a kereskedő nőknek közel kétszer akko-
ra hányada végzett (4,27 %), mint amennyi iparosnő (2,31 %). Azok, akik a korszakban 
„valódi" középiskolának tartott gimnáziumba jártak, sőt érettségi bizonyítványt is szereztek, a 
nőkereskedők között is elenyésző számban és arányban akadtak (0,46 %), a nőiparosok azonban 
még mögöttük is jócskán elmaradtak (0,20 %). 

E távolról sem kedvező kép azonban sokban módosul, más világítást kap, ha az azonos 
iskolai végzettségű kategóriában vetjük össze a férfi és nőiparosok, kereskedők arányát.213 Akkor 
ui. kiderül, hogy a két réteg általános tanultságának alakulásában a nők nemcsak lehúzó szere-
pet játszanak, hanem bizonyos vonatkozásban fel is javítják az átlagot. Az iparosok között négy 
polgári/középiskolai végzettséggel a nők csaknem kétszer olyan arányban rendelkeztek (11,62 
%), mint a férfiak (6,38 %). Ugyanakkor, s annak ellenére, hogy a nőkereskedők ilyen iskolai 
végzettsége jobb volt, mint a nőiparosoké, férfi társaik mögött mégis lemaradlak, de nem túlzott 
mértékben (16,24 %, illetve 14,67 %). 

A kereskedő nőknek iparos társaiknál jobb tanultságába sokféle tényező játszott bele. 
így az, hogy már a kereskedők kereskedő szülei is inkább voltak tanultak, s ezt lányaikra is át-
örökítették, hogy a kereskedők egésze jobb anyagi viszonyok között élt, mint az iparosok, s ezért 
többet tudtak áldozni lányaik taníttatására, hogy a kereskedők nagyobb mértékben voltak város-
lakók, mint az iparosok, s így a taníttatás intézményes feltételei is jobbak voltak, de hatott a vá-
ros magasabb általános igénye is. 

Annak ellenére, hogy a nőiparosok iskolázottsága alacsonyabb fokú volt, mint á nőke-
reskedőké, mégis azt kell megállapítanunk, hogy mindkét réteg családjai lányaik taníttatását -
legalább bizonyos határig - fontosnak, esetleg fiaikénál is fontosabbnak, célszerűbbnek tartot-
ták. Erre következtetek azokból az adatokból, amelyek az iparos és kereskedőtanoncok előisko-
lázottságát mutatják. Hozzá kell azonban tenni ehhez, hogy ezeknek az adatoknak a hátterében 
már egy egészen más korszak, változott értékrend és mobilitási lehetőség állt, mint azok mögött, 
amelyek még a szülőkre vonatkoztak. Hiszen az 1930-ban összeírt aktív iparosok és kereskedők 
tanultságukat 1918 előtt, a két háború közöttitől lényegesen különböző általános és iskoláztatási 
feltételek között szerezték. 

A második világháborút megelőző utolsó békeévben a lány iparos tanoncok mind az 
iparosok, mind a kereskedők körében a fiukénál magasabb előiskolázottsággal kezdték a szak-

19. Uo. 50-51. p. 5. és 6. táblázat. 
20. Uo. 52. p. 7., 8. táblázat. 
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matanulást. Ez az iparos lánytanoncok esetében azt jelentette, hogy közöttük 10 %-al volt maga-
sabb azok aránya, akik négy középiskolai végzettséget mondhattak magukénak, mint a fiúk ese-
tében (37-, illetve 26 %). A lányok előnye a kereskedőtanoncok között is szembetűnő. Közöttük 
is 10 %-kal vannak többen azok. akik ilyen tanultsággal kezdték a szakma elsajátítását, mint 
amennyien a fiúk (55,6-, illetve 45,7 %). A mondottak nemcsak a lányok előnyét tárják elénk a 
fiúkkal szemben, hanem azt is hangsúlyozottá teszik, hogy a kereskedőtanonc-lányok előiskolá-
zottsága messze felülmúlta az iparostanonc-lányokét.21 Ez alátámasztani látszik azt, hogy az 
iparos és kereskedő nők közötti tanultsági különbség örökletes, sőt arányait tekintve a kereske-
dők javára változik. 

Az iparosok és kereskedők lányainak a szüleiknél jobb iskolázottsága azonban nemcsak 
arra mutat, hogy szakmatanulásukat előnyös feltételek mellett kívánták biztosítani, hanem arra 
is, hogy a vonatkozó törvényes előírások a tanoncidőt az iskolázottság színvonalának függvé-
nyében csökkentették. A lányok polgári/középiskolai végzettségének arányából arra is következ-
tethetünk, hogy az iparos és kereskedő családok számukra már nem feltétlenül a szülők foglal-
kozásának, pályájának folytatását szánták. A négy polgári ui. azt jelentette, hogy különböző ala-
csony hivatalnoki, tisztviselői állást is betölthettek, nem különben, hogy tovább mehettek óvónő-
, tanítóképzőbe, felső ipari- és kereskedelmi iskolába, aminek végbizonyítványa művezetői, vagy 
ipari-, bank-, kereskedelmi vállalatok előnyös tisztviselői állásának betöltésére is lehetőséget 
adott. Az említett képzőkben az iparos lányok aránya legalábbis jónak mondható, sőt, megelőzte 
a kereskedő lányokét. Az iparos lányok aránya a képzőkben elmaradt a fiúké mögött, míg vi-
szont a kereskedő lányok ezekben az iskolákban arányukkal megelőzték a kereskedő fiúkat.22 A 
két háború közötti iskolarendszert, az átjárhatóság intézményes, bár nem leküzdhetetlen nehéz-
ségei miatt és kifejezetten ebből a szempontból, kemény bírálattal illetik részben történészek, 
leginkább szociológusok. Az iparos és kereskedő rétegek (nem szólva más kispolgári rétegek, 
így altisztek stb.) mobilitási szempontjából azonban vitathatatlan, hogy a polgári iskola elvégzé-
se a legfontosabb, legjelentősebb eszközt jelentette a ki- és felemelkedés útján. 

Más a helyzet a korszak „valódi" középiskolája, a gimnázium esetében. Az iparos csa-
ládok nem lányaikat, hanem elsősorban fiaikat juttatták ide, mert a férfi karrier számára ezt 
tartották fontosabbnak. Másként alakult a kereskedő családok lányainak taníttatása. Mind a kü-
lönböző képzőkbe, mind a gimnáziumokban magasabb volt a kereskedő családok lánygyermeke-
inek aránya, mint fiaiké.23 

Mindennek mérlegelésénél olyan tényezőket is figyelembe kell vennünk, amelyek nem 
a tárgyalt rétegek hagyományos felfogásából, a két háború közötti emelkedett igényekből, hanem 
a hatalom, a politika ezekre ható alakulásából következtek. így esetünkben nem elhanyagolható 
mértékben a zsidó fiatalok egyetemi tanulásának korlátai is szerepet játszottak. Nem különben 
az az általános társadalmi felfogás, hogy a nőnek nem elsősorban vállalkozónak (önálló iparos-
nak, kereskedőnek), nem önálló gazdasági egzisztenciának (tanítónő, tanárnő, orvos stb.) kell 
lennie, hanem feleségnek. Az előnyösen köthető házasság mind az iparos, mind a kereskedő 
lányok esetében viszont kedvezőbben alakult, ha tanultak, iskolázottak voltak. A tanultság, isko-
lázottság jelentősége - úgy vélem - nagyobb súllyal esik ladba zsidó lányok esetében, 
méginkább, ha más felekezetű férjet választottak. Az iparos lányok esetében is jó ajánlólevél volt 
a négy polgári, amit - ha úgy alakult - a tanultság okán az iparos férjre háruló adminisztráció 
elvégzésében vagy segítésében is kamatoztatni lehetett. 

21. Statisztikai Évkönyv... 1938. 283., 285. p. 
22. Uo. 270., 272. p. 
23. Népszámlálás. 87. k. 1930. 71 * p. 
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Milyen társadalmi rétegekből kerültek ki az iparos és kereskedő nők? A kérdés megvá-
laszolása önmagában véve is tanulságos, egyúttal pedig az iparos és kereskedő szakma presztí-
zsére, társadalmi megítélésére is fényt vet. Az 1930. évi népszámlálás - e tekintetben először és 
utoljára a két háború közötti időben - a szülők foglalkozására vonatkozó adatokat is felvette. 
Ezekből - szempontunkból - a következők olvashatóak ki.24 

Az 1930-ban összeírt, tehát felnőtt korú gyakorló iparosok és kereskedők túlnyomó 
része a statisztika szerinti „önálló" családokból jött. Arányuk a kereskedő nőknél valamivel na-
gyobb, mint az iparosnőknél. Az önálló megnevezés nagyonis eltérő egzisztenciákat takart, s ez 
a sokféleség az iparos és kereskedő nők társadalmi hátterében is megmutatkozott. Az iparos nők 
szülei között az iparosok (és a bányászat önállói) csaknem 60 %-ot tettek ki, míg a kereskedő 
nők családjának ennél alig valamivel több mint fele jött e csoportból. Ugyanakkor a nőkereske-
dők kereskedő szülei csak néhány százalékkal haladják meg az iparos szülők arányát. Ez arra 
mutat, hogy az iparos szakma stabilabb, örökletesebb volt, mint a kereskedői, utóbbi pedig nyi-
tottabb volt a más rétegekből jövők számára. Az adatokból az is kitűnik, hogy az iparosszülők 
csaknem háromszor annyian küldték lányaikat kereskedelmi pályára, mint az fordított esetben 
történt. A kereskedő családok csak igen kevéssé, mondhatnánk, „végszükségben" irányították 
lányaikat iparos pályára. A pályakijelölések mögött ott állt az üzlet, a bolt tulajdonosának maga-
sabbra értékelt társadalmi helye, szemben a műhely tulajdonosával, s nemcsak a jövedelem elté-
rő volta miatt. A két világháború közötti társadalom általános mentalitása alulértékelte a fizikai 
munkát, az abból nyerhető hasznot is, nagyságától függetlenül, s kevésbé tartotta vonzónak, 
mint az olyan foglalkozásokat, amelyeknek semmiféle közük nincs a fizikai munkához. Az ipa-
rosnak általában több fizikai munkát kellett végeznie, mint a kereskedőnek, így utóbbi a lányok 
pályaválasztása, pályakijelölése szempontjából is fontos tényező volt. Mindezeken túl a lányok 
kereskedői pályára irányításában nagyon is gyakorlati szempontok érvényesülhettek. Elég arra 
utalni, hogy számos szakmában a termelés és eladás elválaszthatatlanul összekapcsolódott, s így 
családi-üzleti szempontból is előnyössé vált, ha a műhely termékét a család nőtagjainak boltjá-
ban kínálták eladásra. 

A szülők hátterét vizsgálva eléggé kitapinthatóvá válik, hogy a családok némileg, ese-
tenként jelentősen eltérő módon irányították gyermekeik pályáját, különbséget téve a fiúk és a 
lányok között. Az „őstermelő", pontosabban birtokos parasztok lányaikat sokkal inkább segítet-
ték önállósuláshoz a kereskedői pályán, mint iparosként. Ebbe bizonyára belejátszott az a tapasz-
talatuk, hogy a pult mögött állni, s a hasznot így megszervezni nemcsak könnyebb, mint a mű-
helybeli vagy egyéb fizikai munka, de a kereskedő magasabb presztízse is egy kisvárosban, vagy 
falun. Ugyanez a tendencia figyelhető meg a mezőgazdasági munkás, törpebirtokos szülők köré-
ben is. 

A segédszemélyzet kategóriájába sorolt, különböző ágazatokhoz tartozó munkás szülők 
a férfiakét jóval meghaladó arányban találhatóak a nőiparosok és a nőkereskedők között. A ke-
reskedővel kapcsolatos felfogás erejét mutatja, hogy míg a nőiparosok szülei között 34,6 %-ot 
tesznek ki a segédszemélyzeti szülők, a nőkereskedők között arányuk 30,6 %, vagyis nem igazán 
nagy a különbség. (A férfi iparosok között a 30 %-ot sem érik el a munkás szülők, s a 20 %-tól 
is messze elmaradnak a férfi kereskedők között.) 

Az iparos- és kereskedőszakma különböző megítélését, a lányok és fiúk ezzel összefüg-
gő pályairányítását talán legvilágosabban az mutatja meg, milyen az aránya a tisztviselő szülők-
nek. A tisztviselő szülő az iparos szakmát - ha egyáltalán - úgy csak lányai számára tartotta 
elfogadhatónak. Fiú gyermekei számára már csak végszükség esetén. Mintha érvényesülne a 

24. Népszámlálás. 114. k. 1930. 170-171. p., és alapján. A férfi iparosok és kereskedők szüleire Id. uo. 168-169. p. 
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közismert szólás-mondás: tanulj fiam, különben suszterinasnak adlak. Más a helyzet a kereske-
dők esetében. A tisztviselő szülők lányaikat nagyobb arányban adták önálló kereskedőnek, mint 
iparosnak, bár a számok-arányok nem mutatnak döntő mértékű eltérést. Míg a tisztviselő szülő 
fia számára alig elfogadhatónak minősítette az iparos szakmát, addig kereskedőnek szívesen 
adta fiát, sőt, nagyobb mértékben, mint azt lányával tette. 

A két háború között végbement modernizáció megbontotta, de nem tüntette még el az 
iparos, a kereskedő élet minden régi elemét. Amikor már iparegyletek, ipartestületek működtek 
az egykori céhek helyén, többé-kevésbé, de nem feltétlenül az új lehetőségeket igénybe véve 
(posta, telefon), hanem az egykor volt „táblajárással" hívták össze az egyleti gyűléseket.25 Külö-
nösen egyes szakmákban, és nemcsak vidéken, falvakban, kisvárosokban, hanem Budapesten is, 
tovább éltek még - ha korlátozottan is - a régi familiáris formák. A tanonc mesterénél kapott 
szállást, élelmezést is. s még jónevű fővárosi cégeknél sem volt ritkaság, ha a segéd csak akkor 
ment külön lakásra és önálló ellátásra, amikor megnősült, családot alapított. Abban, hogy első-
sorban az iparos műhelye, kevésbé a kereskedő boltja nemcsupán a szakmatanulás iskolája volt, 
hanem egy sajátos életegyüttes színtere is, mindenekelőtt a feleségek, az iparosok (kevésbé a 
kereskedők) asszonyai játszottak elsőrendű szerepet. Ott, ahol a tanonc (esetleg a segéd) együtt 
élt a tulajdonossal, a mindennapi élet szükségleteiről, a közös étkezésekről a „mesterné", a 
„boltosné" gondoskodott. E családok azon lányai azonban, akik már a négy polgárival is büsz-
kélkedhettek. alig vagy egváltalán nem vettek részt ebben, mert szüleik sem tartották kívánatos-
nak.26 

A nők, amikor önálló iparosokká, kereskedőkké váltak, a kor követelményeihez és fel-
tételeihez igazodtak, tevékenységükkel pedig - ha lehet így mondani - maguk is a modernizá-
ció, az emancipáció előmozdítói és megtestesítői voltak. Ugyanakkor azonban - családtagokként 
- a familiáris viszonyokat is tovább éltették, a termelés és haszon világában fenntartva - az ér-
dekellentétek ellenére is - emberi, személyes kapcsolatokat és kötődéseket. 

Irodalom 

L. NAGY Zsuzsa: Iparosok, kereskedők és kispolgárok a két vi-
lágháború közötti Magyarországon. Előadások a Történettudomá-
nyi Intézetben. 16. Bp., 1991. 
L. NAGY Zsuzsa: A műhely és bolt a két világháború közötti Ma-
gyarországon. In: Polgárosodás Közép-Európában. Tanulmányok 
Hanák Péter 70. születésnapjára. Társadalom- és művelődéstörté-
neti tanulmányok 8. Szerk.: Somogyi Éva. Bp., 1991. 
Iparosok és kereskedők a két világháború közötti Magyarországon Szerk. : L. 
Nagy Zsuzsa Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 11. Bp., 1994. 
Az 1930. évi népszámlálás VI. rész. Végeredmények összefogla-
lás, továbbá az 1935. 1938. év 1939. évi népösszeírások végered-
ményei. Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat. 114. kötet. 
A népesség foglalkozása a főbb demográfiai adatokkal egybevetve; 
föld- és birtokviszonyok. Magyar Statisztikai Közlemények. Új 
sorozat 56. kötet. 

25. L. NAGYZS., 1991.a. 97-9S. p. 
26. L. NAGYZS., 1991b. 123-125. p. 

L. NAGY ZS., 1991. a. 

L. NAGY ZS., 1991. b. 

L. NAGYZS., 1994. 

Népszámlálás 114. k. 
1930. 

Népszámlálás 56. k. 1910. 

- 3 5 8 -



Népszámlálás 72. k. 1920. A népesség foglalkozása részletesen és a vállalati statisztika. A 
népesség foglalkozása a főbb demográfiai adatokkal egybevetve s 
a népesség ház- és birtokviszonyai. Magyar Statisztikai Közlemé-
nyek. Új sorozat. 72. kötet. 

Népszámlálás 87. k. 1930. A magyar egyetemi hallgatók statisztikája 1930. írta: Laky Dezső 
dr. Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat. 87. kötet 

Népszámlálás 94. k. 1930. A népesség foglalkozása részletesen és a vállalati statisztika. Ma-
gyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat. 94. kötet. 

Népszámlálás 96. k. 1930. A népesség foglalkozása a főbb demográfiai adatokkal egybevetve 
s a népesség ház- és földbirtokviszonyai. Részletes demográfia és 
a lakházak és lakások adatai. Magyar Statisztikai Közlemények. 
Új sorozat. 95. kötet. 

Népszámlálás... 1941. Az 1941. évi népszámlálás. 3. kötet. Összefoglaló adatok. Törté-
neti Statisztikai Kötetek. , 

Statisztikai Évkönyv... Magyar Statisztikai Évkönyv. Új folyam XLVI. kötet. 1938. 
1938. 

- 3 5 9 -





VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM : SUPPLEMENTUM: 
SZERKESZTŐ: Á. VARGA LÁSZLÓ, HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

Varga Éva-Kresalek Gábor 

NŐK AZ ÖTVENES ÉVEK FILMJEIBEN 

„Attól, hogy hetente háromszor ötig 
maradtok bent, még nagyon jól el 
tudjátok látni a háztartást is... " 

Bevezetés 

Az „ötvenes évek" fogalmához mai nyelvhasználatunk az elsődleges jelentésen túl 
egyéb tartalmakat és képzeteket is társít. Ezek a fogalomhoz speciális értékeket kapcsolnak, így 
gyakran nem is egy körülírható időszakaszra, hanem a rá jellemzőnek vélt értékelemekre gondo-
lunk. Ezek a több forrásból gondolkodásunkba került értékelemek azonban hipotézisünk szerint 
viszonylag egzakt módon is leírhatók, s ehhez komoly segítséget nyújthatnak a korszakban ké-
szült kulturális termékek. Az alábbiakban az ötvenes évek nőképének változásait, illetve tipikus 
jegyeit igyekszünk az értékelemzés módszerével körüljárni, amihez forrásként néhány 1950 és 
1956 között készült filmet használunk 

Az ötvenes éveket, politika- és kultúrtörténeti tekintetben két jelentősebb szakaszra 
szokták bontani: az 1948-tól 1953-ig tartó „vegytiszta Rákosi-korszakra", és az 1953-56 közötti, 
ellentmondásokkal teli „olvadás" időszakára. A vizsgált filmek bizonyos fokig reprezentálják a 
két szakasz eltérő értékrendjét. Az elemzések szempontjából azonban komoly nehézséget jelen-
tett a filmek különféle rétegeinek elkülönítése, ezek „hitelességének" problematikája valamint a 
társadalomban ténylegesen érvényesülő és a politika és propaganda által diktált és elvárt, de a 
napi élet szintjén meg nem jelenő értékrendi elemek elkülönítése. 

A korszak filmjeit nem tekinthetjük a valóság - se művészileg, se szociológiailag -
hiteles ábrázolásának. Ez mindenekelőtt az ideológiával való átitatottság eredménye, mely hol 
direkt, hol látens módokon szövi át a művek cselekményét és képi világát. De gondolnunk kell 
annak a háború előttről átmentődött operettes világnak a felbukkanására is, mely ezekben a fil-
mekben ugyan más környezetben, de hasonlóan hiteltelen optimizmust és pátoszt sugározva él 
tovább. 

Az 1953 előtt készült filmek az agitáció eszközei voltak. Mindenekelőtt olyan normákat 
állítottak a középpontba, melyek a hatalom által megfellebezhetetlennek és követendőnek tartott 
helyes utat kívánták megvilágítani a néző számára. Ennek ellenére, gyakran akaratlan, vagy 
látens üzenetek formájában beszivárgott a filmekbe a hétköznapok világa az utca, az üzemek, a 
viselet képében. 

Áz „olvadás" filmjeivel némiképpen más a helyzet. Ezekben a művekben az ideológia 
primátusa csökkent, a tényleges, mindenekelőtt magánéleti problémák bemutatásra kerülhettek. 
Ezeknek a filmeknek a szereplői már megfogalmazták a kor emberének életérzéseit. 
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Az ötvenes évek filmjeit társadalomtörténeti forrásként használva problémát okozott a 
változó értékrendek vizsgálatakor, hogy a lassan és bürokratikusán működő engedélyezési eljá-
rások miatt, egy-egy film elkészítése lényegesen hosszabb időt vett igénybe mint manapság. így 
az elfogadás és bemutatás között komoly politikai fordulatok következhettek be, az adott film 
mégis az elfogadáskori állapotot tükrözte. Ilyenek esetünkben az 1955-ös „Gázolás" és az „Egy 
pikoló világos". 

A filmek kiválasztásakor arra törekedtünk, hogy a két szakaszban a legtipikusabb té-
macsoportokba sorolható darabok szerepeljenek. Ahogy az éves filmgyártási tervek az ötvenes 
években, mi is elkülönítettük az üzemi termelési témájú, paraszti tárgyú stb. filmeket. 
Kitűzött célunknak megfelelően listát készítettünk a női szereplőkről és hozzájuk rendeltük a 
szerepekhez kapcsolható legfontosabbb értékeket különböző bontásokban. (Ténylegesen működő 
és a hatalom által sugallt értékek, tudatosan megjeleníteni kívánt és szándékolatlanul beszivárgó 
értékek, a cselekmény szintjén, a képi szinteken, a párbeszédek szintjén stb megjelenített értékek 
és így tovább.) Végül a kapott eredményeket, listákat összevetve kiemeltük a legtipikusabbakat. 

1. A dolgozó nők, nők a munkában 

1948-tól a magyarországi lakosság életében egyre inkább központi helyre került a 
munka. Ugyanakkor a nők egyenjogúsítása fontos szlogenné vált. E két elem a nők szempontjá-
ból többféle konzekvenciával is járt. Megkezdődött a korábbiaknál tömegesebb munkábaállásuk. 
Lényegesen tágabb tér nyílt számukra is a tanulásra. A háború előtt és közvetlen utána még 
többnyire otthon folyó gyermeknevelés egyre inkább közintézmények feladatává vált, miközben 
a házimunka komoly presztízsveszteséget szenvedett 

A tömeges tanulás és munkábaállás elsősorban a fiatalabb generációkat érintette, ám a 
jövedelmi viszonyok.és a fogyasztási szokások alakulása miatt 1950-5 l-re egyre kevesebb család 
engedhette meg magának a női családtagok jövedelmének kiesését. így a munkábaállás a nők 
számára gyakran nem a „nagy lehetőséget" jelentette, hanem kényszer jelleget öltött. A női 
munkavállalók a férfiakkal megegyező módon vettek részt a korszakra jellemző munkaverse-
nyekben, a munkahelyi gyűléseken, a szakmai és politikai továbbképzéseken. Mivel az élet túl-
nyomó részét az emberek a munkahelyeken töltötték, magánéletre alig maradt idő. A társasági 
együttlétek ugyancsak a munkatársak körében folytak, s gyakori jellemzőjük volt a politikai-
ideológiai felhangok jelenléte. 

A korszak jellegzetes munkahelyei az ipari gyárak vagy üzemek voltak. Ide áramlott fel 
a falvak népének egy része is jobb megélhetést, könnyebb életet remélve. Nem csoda hát, ha 
„dolgozó nőként" elsősorban az e helyszíneken tevékenykedő és a szolgáltatás területén dolgozó 
nőket ábrázolják a filmek is. (Becsület és dicsőség, Kis Katalin házassága, Gázolás, Egy pikoló 
világos, Mese a tizenkét találatról.) 

1. 1. Munkásnők 

Az 1953 előtti korszak filmjeinek igazi hősnői tehát a gyárakban dolgozó munkásnők. 
A filmekben több típusuk is megjelenik. A legszembetűnőbb, hogy a dramaturgiai konfliktus 
tárgyát a Becsület és dicsőségben éppúgy, mint a Kis Katalin házasságában kimondottan a nem 
megfelelő munkateljesítmény képezi. Az összeütközés félj és feleség között robban ki. A Kis 
Katalinban a féij a pozitív hős, a Becsület és dicsőségben a feleség. Ez utóbbi helyzet szemmel 
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láthatóan meg is zavarja egy kissé a film készítőit. Nehezen tudják helyreállítani a rendet férfi és 
nő között. 

A két főhősnő sematikus figuráján keresztül egészen precízen megfogalmazódnak az 
ideális munkásnővel kapcsolatos elvárások. A Becsület és dicsőség pozitív hősnője, Eszter kissé 
telt idomú, még csinos, középkorú asszony, aki a háború előtt is munkás volt. Férjével felnevel-
ték fiúkat, aki a filmi jelenben kollégista és „mérnöknek tanul". A fiú menyasszonya, Rózsi az 
ideális ifjúmunkáslány vonásait hordozza: mindenre kíváncsi, az életben leginkább a gépekért 
lelkesedik, az esztergálás tudja igazán tűzbe hozni. Legfőbb ambíciója, hogy jó szakmunkás 
váljék belőle. 

Hasonló, de higgadtabb és politikailag is megalapozott ambíciók fűtik Esztert is, akit 
kiemelkedő teljesítményei elismeréseképpen előbb kitüntetnek, majd pártiskolára küldenek. El-
utazása előtti este robban ki a már régebben lappangó konfliktus férj és feleség között. A férj , 
ingerültségének legfőbb oka, hogy míg felesége sikert sikerre halmoz, az ő újítását nem fogadják 
el. Végül kenyértörésre kerül sor. Eszter a helyzetet ugyan kellemetlennek tartja, de szemmel 
láthatóan nem rázza meg különösen. Elete legfőbb színterén, a munkahelyén frissen és üdén 
jelenik meg, tele energiákkal. 

A másik film koncepciója szerint a házastársak közti konfliktus nem csupán Kata mun-
kában való sikertelenségéről és férje sikerességéről szól. A végkicsengés éppen azt sugallja, 
hogy a kevésbé öntudatos, de jóravaló munkásokat és munkásnőket segíteni, támogatni kell. A 
film kulcsjelenete a párttitkár atyai közreműködése hatására megváltozott és megjavult, sőt ki-
emelkedő Kata párttagjejölti felvétele. Itt férje, akitől már rég külön él, jelentkezik szólásra. 
Feleségét Varga elvtársnőnek nevezi és azt mondja, ő, mármint a férj is hibás abban, hogy Kata 
sokáig nem teljesített megfelelőképpen, mert nem kapott segítséget, nem szánt rá elég fáradsá-
got. „Most már mi is jól fogunk együtt dolgozni." - fejezi be hozzászólását, mintegy a békülés 
jeleként. Veszekedés és kibékülés, össze- és szétköltözés, minden a munkahelyi közösség nyil-
vánossága előtt zajlik. Mindez a párttitkár megfogalmazása szerint teljesen helyénvaló, mivel „a 
házasság fontos a pártnak". Érthető, hogy ilyen légkörben és ilyen normák mentén miért nincs 
helye a filmekben semmiféle intimitásnak. 

A mellékszereplő nők fellépése és külső megjelenése hasonlít a főhősökéhez. „Egyenjo-
gúságuk" illusztrálásának egyik csúcsa a Kiss Katalin házassága költözködés-jelenete. A lelkes 
és felvilágosult szellemű falujáró nők cipelik a szekrényeket és ágyakat, ahogy illik. Az „egyen-
jogúság naturalisztikus ábrázolásában" ezt a jelenetet majd csak a Hintón járó szerelem néhány 
pillanatra bevillanó traktorosnője fogja túlszárnyalni. 

A munkásnők bemutatásában fontos szerepet kap a „korszerűség", a „haladás szelle-
me". A főhősnők a modern világ képviselői. Ezt kiemeli mindkét filmben a velük szembe állí-
tott, régi értékeket képviselő anya figurája. Az anyafigurák nem ellenzik ugyan a változást, de a 
maguk életén nem kívánnak változtatni. Értékrendjükben a nő helye a lábosok és fazekak közt 
van, s a hagyományos családi életnek komoly jelentőséget tulajdonítanak. (Ld. Anyaszerepek c. 
fejezet) 

Két főhősnőnket kevéssé látjuk hagyományos háziasszonyi szerepekben. A Becsület és 
dicsőség Eszterje egyszer vasal, amikor a pártiskolára készül, egyszer pedig ételt melegít egy 
kései hazatérés alkalmával, kizárólag magának. Csak utalások történnek arra, hogy, az együttla-
kó idősebb generáció nőtagja látja el az egész családdal kapcsolatos házimunkát. 

Az egész nap dolgozó, majd továbbképzéseken és gyűléseken résztvevő asszonyokkal 
szemben azonban mégis megfogalmazódott az az elvárás, hogy a családról háziasszonyként is 
gondoskodjanak. Kiss Kata féije például így agitálja a munkásnőket továbbképzésen való rész-
vételre: „Attól ,hogy hetenként háromszor ötig maradtok, még nagyon jól el tudjátok látni a 
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háztartást is." Nyilvánvaló tehát, hogy a nők tömeges munkábaállása nem csupán annak egyre 
inkább kényszer-jellege miatt nem hozott „felszabadulást", hanem azért sem, mert ez a legke-
vésbé sem járt együtt a házi teendők ellátásától való megszabadulással. Az üzemekben dolgozó 
nők többségének ezt is végeznie kellett miközben munkahelyükön a férfiakéhoz hasonló elvárá-
sokat teljesítettek. 

A két filmre és természetesen nőszereplőire erősen rányomja bélyegét a agitációs jelleg. 
Ezek a nőalakok arról szólnak, amit a propaganda kívánatosnak és elvárandónak tart. A kísérle-
tek eléggé sikeresek, csak imitt-amott bújik elő - természetesen nem szándékosan - a tényleges 
napi élet lólába. 

1. 2. Irodisták, titkárnők 

Ezekben a filmekben mellékszereplőként jelennek meg az irodában dolgozó titkárnők, 
gépírónők. Az ő ábrázolásuk abszolút sematikus. Pusztán olyan jellegű információkat kapunk 
róluk, hogy például egyikőjük nem hajlandó munkaidő után bentmaradni, mert programja fon-
tosabb, mint a gyár ügye. Valamivel árnyaltabb a Kiss Katalin főszabotőre titkárnőjének bemu-
tatása, aki egy darabig asszisztál főnökének, ám egy idő után a „tisztessége győzedelmeskedik" 
és feljelenti őt. Ezt követően boldogan és repesve szalad a további feljelentéseket végrehajtani és 
áll az „igaz ügyet" képviselő munkások mellé. 

1. 3. Másfajta munkásnők, pincérnők, taxisok 

Egészen másfajta „dolgozó nők" jelennek meg az 1955-ben készült Gázolás és Egy 
pikoló világos, valamint az 1956-ban készült Mese a 12 találatról c. filmben. Az Egy pikoló 
világos főhősnője ugyan gyári munkásnőként dolgozik, ám munkábaállásának oka kevésbé 
kényszerjellegű. „Elmegyek a gyárba, ahol Gizus van. Aki dolgozik, pénzt keres, oda megy, 
ahova akar, azzal, akivel akar." - mondja. És így is tesz. Ebben a filmben a munkásnők kevésbé 
egy kaptafára készültek. Ez nem csak ruházatukon látszik, hanem egyebek közt abban is, hogy 
nem kizárólagos közegük a munkacsarnok. Életük egyéb színtereken is zajlik, s még a munka-
helyükön is igyekeznek csinosan megjelenni. Különösen ha a gyári munkaversenyről film ké-
szül, melyben ők is láthatóak (film a filmben). Nem mentesek a hiúságtól, rivalizálnak egymás-
sal, s ez nem korlátozódik a munka területére. Sőt. Ezekben az 1955 táján készült filmekben egy 
egészen más értékrend érvényesül, amelyben az eltérő nemeknek is szerepük lehet. A konfliktu-
sok is más természetűek. 

Az egy pikoló világos főhőse, Cséri Juli múltbeli életvitele miatt kerül konfliktusba 
szerelmével, s a Gázolás Zente Juditja körüli problémák is erkölcsi, életvitelből fakadó természe-
tűek. A két lány a filmekben végig nőként éli meg magát és a világot, s környezetük is ekként 
viszonyul hozzájuk. Ezekben a filmekben már az is újdonságnak hat, hogy a nemek között elté-
rések vannak. Ezt a ruhák, a külső megjelenés is hangsúlyozza. De kiemeli az ábrázolt környe-
zet, a férfiak és nők eltérő viselkedése és egymáshoz való viszonya is. Az, hogy a férfi-nő vi-
szony lehet más természetű is, mint semlegesneműek munkakapcsolata, feltétlenül új elemként 
konstatálható, akárcsak az, hogy létezik szerelem, intimitás, családi élet, érzelemteli szülő-
gyerek kapcsolat, erotikus vonzódás és kamaszkori pimasz kíváncsiság. A korszak nagy vívmá-
nya, a dolgozó nő itt is pozitív értékként jelenik meg. Itt azonban a munka nem mint önérték 
tételeződik, nem is politikai argumentumok miatt kap pozitív kicsengést. Az „önálló, független 
dolgozó nő" a női szabadság szimbóluma. 
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A két film nőalakjai közül Cséri Juli kötődik jobban a korábbi „a munka mindenek 
felett" értékrendhez. Lázad ellene, de lázad a mama Jó l kell férjhez menni" elvet valló világa 
ellen is. Szabadságát a film alkotói szerint hibás úton keresi és ebben nem csupán őt terheli a 
felelősség, hanem anyját is. „Miért nem hagytad, hogy szakmát tanuljak?" - kérdi egy alka-
lommal, amikor anyja arról beszél, mi mindent tett annak érdekében, hogy lányának jobb jövőt 
biztosítson. „Akárkihez hozzáadtál volna, folytatja, mert csak a stafírung fontos." 

Ám ez a nőalak a „dolgozni és tisztes unalomban élni" világa ellen is lázad. Ő jól akar 
élni és szabadon. Emiatt megy el dolgozni, azt remélve, hogy ezzel egyszer, s mindenkorra biz-
tosítva van szabadsága. Ezt pedig barátnőjével együtt nem másutt véli keresni, mint egy „gátlás-
talan jampikból" álló társaságban. 

Á Gázolás negatív főhőse Judit igazi polgári családból jön, így már az is lázadásszámba 
megy, hogy fizikai munkát vállal. Hogy ennek hátterében mennyi a kényszerjelleg és mennyi a 
szabadságvágy, az nem válik világossá. Az azonban igen, hogy maga a dolgozó női státusz fon-
tos szabadságszimbólum a számára. „Én komoly dolgozó nő vagyok" - közli kicsit tréfásan, 
kicsit komolyan udvarlójával. Megjegyzendő, hogy a vizsgált filmekben ő az egyetlen sokarcú 
nőfigura, ami vélhetőleg a rendező, Gertler Viktor tehetségén túl a film koncepciójának és a 
Juditot megformáló Ferrári Violettának köszönhető. Feltehetőleg nem véletlen, hogy éppen taxi-
sofőrként dolgozik. Ez a tény kettős jelentéssel bír. Egyfelől a fokozott szabadságvágy megteste-
sülését láthatjuk benne, amit a család barátja a karácsony esti diskurálás során kissé elítélőleg 
úgy fogalmaz, hogy a lány azért ment éppen sofőrnek, mert akkor csavaroghat. Másfelől a film 
alkotói ezt a foglalkozást kifejezetten „férfiasnak" és feltétlenül rendhagyónak ítélik. Emialt 
azután Judit énjei közül a csibészes, kissé fiús a munkahelyén nyilvánul meg. A munkán kívüli 
életben nőies vonásainak szerteágazó bokra burjánzik, a csábítótól a gondoskodón át a kislá-
nyosig. 

A film központi konfliktusát okozó legfontosabb személyiségvonása, mely az alkotói, 
koncepció szerint erkölcsi megrovásban részesül, csak lassan és lépésenként tárul elénk részben 
a volt férj élettörténete és a Judit által elkövetett és halálos kimenetelű gázolást tárgyaló per 
kapcsán. Ezek az információk egy elvetemült és gátlások nélküli figurát állítanak elénk, aki a 
férfiakat kihasználva kívánja élete problémáit megoldani, sőt örömét leli abban, hogy kedve 
szerint játszadozik érzelmeikkel. „Nem tehetek arról, ha valaki belémszeret". -Közli kacér pil-
lantással a bíróságon, amikor kiderül, hogy magát mentendő kollegáját hazugságra vette rá, s 
ezzel az ártatlan szerelőre terhelte a felelősséget. Ám nem csupán őt hozta kínos helyzetbe, ha-
nem az ügyet tárgyaló bírót is, akivel - látszólag ártatlanul - a vívóteremben ismerkedik meg, s 
aki nem csupán beleszeret, de komoly lelki válságot is átél annak kapcsán, hogy szerelmének 
ügyét kell tárgyalnia. 

E meglehetősen bonyolult figurát talán elsőként anyjával való karácsonyi párbeszéde 
„leplezi le", amikor szemrehányólag jelenti ki: „Hozzámehettem volna ahhoz az attaséhoz és 
most küldhetném az IKA-csomagot, de te nem engedted". A mondat üzenete: lám, még az ilyen 
quasi szabad és szabados nők fejében is megfordul hogy a jó partiban képzeljék el jobb életük 
zálogát. Ugyanakkor a főhősnőre nézve ez a „minden férfit kihasználni" koncepciójába illesz-
kedik. 

Bonyolult, sőt megválaszolhatatlan kérdés, hogy vajon csak a figuráról, vagy a filmes 
koncepcióról, esetleg a közvélekedésről szól-e az az elképzelés, hogy alapvetően a férjhezmenés, 
házasságban élés alapérték, s egy nő számára a magánéletben más pozitív alternatíva nem léte-
zik. Véleményünk szerint ez a történelem során hosszan elhúzódó általános vélekedés, melyet 
még az ötvenes évek átideologizált világa - és benne a nők tömeges munkábaállása - sem képes 
kibillenteni a helyéből. Ennek bizonyítékául szolgálhat a Mese a tizenkét találatról Vali-
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figurája, aki a négy csalódott totózó közül az egyetlen olyan szereplő, akinek életére nem tud 
megoldást a rendezői koncepció. (Miután kiderül, hogy mégsincs sok pénze, és mégis elköltözik 
a testvére lakásából, az önálló, független élet nem sok perspektívát ígér számára a filmalkotók 
szerint.) De bizonyíthatják állításunkat a szinte minden filmben mellékszereplőként felbukkanó 
értelmiségi és vezetői pozícióban lévő női szereplők is, akik ruházkodásukkal, beszédmódjukkal, 
fellépésükkel önállóságot, függetlenséget ám ugyanakkor keménységet jelenítenek meg, s hiá-
nyoznak belőlük a nőies vonások. A Gázolás orvosnője, a Becsület és dicsőség Eszterre (a film 
befejező jeleneteiig), a Kis Katalin mellékfigurái, de még bizonyos fokig a Hintón járó szerelem 
Kiss Manyi által megformált Terka párttitkárnője is szépen illeszkedik a sorba. Mintha mindany-
nyian azt sugallnák: lehet értelmiségi, vagy vezető pozícióban lévő független nőként élni, ám ez 
olyan döntés, amely automatikusan lemondást jelent a nőiségről és nőiességről is. Aki ugyanis 
olyan területekre merészkedik, amelyek korábban férfi-privilégiumoknak számítottak, az ahhoz, 
hogy választott hivatása mentén működni tudjon, férfiként, vagy legalábbis semlegesneműként 
kell viselkedjen, öltözködjön, éljen. Az, hogy egyszerre lehet fontos egy hivatás és a női szere-
pek, csak nyomaiban érhető tetten pl. a Mese a 12 találatról tanárnőfigurájában, aki azonban 
inkább nőként mint tanárként kerül bemutatásra, valamint szintén ebben a filmben a középkorú, 
gyermektelen patikus feleségének alakjában. Ez utóbbi elsősorban feleségi minőségében jelenik 
meg s egy alkalommal sajátos kontextusban kerül szóba. Kétségbeesett féije a KIK-ben igyek-
szik elérni, hogy vonuljanak ki a mesterek és hozzák repdbe lakásukat. A rábeszélés során érv-
ként hangoztatja, hogy nem csupán ő, hanem felesége is dolgozik, munkaviszonya van. 
(Mintegy olyan színezettel, hogy ez is egy jópont a javukra.) 

Az „átlagos" dolgozó nőt, az . „etikátlan" ellenpólusát hivatott megjeleníteni a Gázolás 
Bea nevű szereplője. O kávéfőző és felszolgáló egy presszóban. Barátnője a főhősnőnek, részben 
azonos társaságba is járnak. Noha igen csinos, kevésbé látszik „szerencsésnek", mint Judit, bi-
zonytalan, gyötrődő személyiség, nem találja helyét a világban. A filmen minden alkalommal 
férfikíséret nélkül jelenik meg. Egyedül Csanádi iránt érez vonzalmat. Miután azonban egyfelől 
visszautasításban részesül, másfelől nyilvánvalóvá válik számára a Csanádi és barátnője közti 
kapcsolat, visszavonul. O is megjelenik egy villanásnyi időre munka közben, ez a jelenet azon-
ban elsősorban korrajz. A film végi tárgyaláson egy kissé megváltozott személyiségű Beával 
találkozunk, aki ruházatával és fellépésével komolyságot és elszántságot sugall. Belátva barátnő-
je tisztességtelenségét, s megértve a gázolás és a per súlyát, nem tesz hamis vallomást Judit 
mellett, hanem az igazságnak megfelelően közli, amit tud. Ebben az elhatározásban azonban a 
felelősségtudaton kívül szerepet játszik. Csanádi iránti vonzalma és barátnőjével megromlott 
kapcsolata is. E tekintetben nem mellékes a féltékenység eleme sem. 

•Összességében elmondható, hogy a női szereplők többsége valamilyen munkát végző, 
„dolgozó nőként" jelenik meg a filmeken. A munka szabadságszimbólum és gyakran örömfor-
rás, esetleg felemelkedési lehetőség. A női munka kényszer-jellegével a filmvásznon nem talál-
kozunk. A különféle munkák közül a korábbi filmeken az ipari, a későbbieken a szolgáltatásban 
végzett tevékenység jelenik meg. Az ábrázolt nőfigurák közül az iparban dolgozók elsősorban 
mint munkások szerepelnek, ez határozza meg magánéletüket is, míg később magánéletük, ma-
gánproblémáik válnak jelentőssé és munkájuk nem áll a középpontban. Nem rendelkeznek nőies 
vonásokkal azok a mellékszereplők, akik munkájukat az 54-56 körül készült filmekben hivatás-
nak tekintik. 
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1. 4. Parasztlányok és asszonyok 

Mintha egy másik világból léptek volna elő a ma is remekműnek számító Körhinta, és 
az operettszerű Hintón járó szerelem nőfigurái. Ugyanabból, amelyet a két háború közti szociog-
ráfiák és „népi" témákhoz nyúló regényírók jelenítettek meg, s amelyet úgy tűnik, semmi sem 
képes kimozdítani álló helyzetéből. 

Városi és falusi élet és értékek között nincs, vagy alig van közlekedés. Ebben a paraszti 
világban a föld és a megélhetés a legfőbb vezérlő elv és a velük kapcsolatos kérdésekben a férfi, 
a családfő dönt. Döntése megfellebbezhetetlen, akarata parancs. Már a nyitó jelenetek egyikében 
így figyelmezteti a főhősnő Marit anyja, mikor azt barátnői „elkérik" egy kis mókázásra: „Eredj, 
de ne maradj soká. Tudod, hogy apád nem szereti." S Mari jó darabig iparkodik is alkalmaz-
kodni ehhez az értékrendhez. Nem tetszik ugyan neki, de tudomásul veszi mindaddig, míg rá 
nem jön: a megkérdezése és beleegyezése nélkül kommendált vőlegény helyett őt a szíve másfele 
húzza. Mari szívesen megosztaná bánatát anyjával, de az helyzetéből adódóan csak csekélyke 
vigaszt nyújthat. Megvédeni a rossz döntéstől, vagy segíteni nem képes. „Kis bogaram," -
mondja - „ez a nő sorsa. Mindig így volt ez, így is lesz mindig." A nem kívánt vőlegénnyel kap-
csolatban úgy nyilatkozik, hogy az jó és erős ember, s így lányának mindig meg lesz az enniva-
lója, ami a legfontosabb dolog a világon. 

A lányt a film jeleneteinek jelentős részében munka közben látjuk. Ez a tevékenység 
azonban minden tekintetben különbözik a városi munkától. Mari, noha folyamatosan dolgozik, 
mégsem „független, dolgozó és szabad nő". A parasztlányok és asszonyok évszázadokon át be-
gyakorolt csendes és kimért mozdulatait végzi. Tejet szúr, ebédet visz apjának, s álmodozásai-
nak csúcsa, hogy együtt térhet haza a többiekkel az egész napi kapálásból, vidáman, fáradtan, 
dalolva. 

Mari lázadása ez ellen a szigorú, archaikus világ ellen első lépésben abban a jelenetben 
ölt testet, amikor vőlegénye és mindenki szemeláttára hosszan és vadul táncol választottjával. 
Viselkedését rosszalló és csodálkozó pillantások kísérik. Nyilvánvaló: ahhoz, hogy ezt megtegye 
az állandóan figyelő szemek kereszttüzében, konok elszánás kell. Ám még határozottabb bátor-
ságot igényel az apával való szembeszállás. Az apa ugyanis a tradíciók okán testileg is bántal-
mazhatja feleségét vagy Irányát. Mari mégis vállalja a kockázatot, hogy azután a célba nem ta-
lált, de utánahajított balt/elől elmeneküljön otthonról. Ám ez a lázadás és a filmbéli megbéké-
lés is egy múltból is jól ismert lázadástípus, melyet a népmeséktől a romantikus nagyregényeken 
át századunk lányregényeiig jól ismerünk. Férfi és nő lázadása az anyagias és racionális világ 
ellen a „szív jogáért". Ettől azonban a nemek viszonya, az archaikus tradíciók, a megszokott 
világrend még nem bomlik meg. Ellenkezőleg. Az egymásratalálás és párkapcsolat beteljesedé-
sét jelző zárójelenetben a szerelméért makacsul megharcolt férfi ezt kérdi: 
- Fejsz délben? 
- Igen. - hangzik a válasz. 
- Akkor kezdhetsz fejni. - S mindez a film kontextusában azt jelenti: mostantól nem az apád 
parancsol neked, hanem én, mert én vagyok a te urad. Ennek az üzenetnek a megfogalmazása a 
munkához kötődő szimbólumokkal történik. Nem csoda, hiszen ebben a világban a munka köz-
ponti helyet foglal el. Szerepe kézzelfogható és racionális. Mindennek és mindenkinek meg van 
itt a maga dolga és értelme s az egész folyamatsort egyetlen cél irányítja: a „megélés". Nem kell 
lelkesedni, nem kell újfajta ideológiákhoz alkalmazkodni, mint az ipari üzemekben, csak robo-
tolni reggeltől estig. S ebben a robotban elkülönül egymástól férfi és női munka, férfi és női sze-
rep. Látszólag betonkeményen és szétrobbanthatatlanul. 
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Könnyedebb és idillikusabb a Hintón járó szerelem paraszti álomvilága. Ezt a másfajta 
tájegység (Balaton északi lejtői) csak kevéssé indokolja. Sokkal inkább a film alkotóinak ope-
rett-teremtő szándéka. Ez a szándék a politikai elkötelezettség mentén egészen különös elegyet 
hoz létre, melyben a nőfigurák is meglehetősen sajátos vonásokat öltenek. A főhősnő, Vilmuska 
például gazdalány létére úgy tűnik nem-igen dolgozik. Semmittevésében még a filmalkotók po-
litikai elkötelezettsége sem rendíti meg. A dolgot dramaturgiailag csupán az indokolja, hogy új 
almafajtát kikísérletező édesapját, aki almáskert telepítéséért harcol, a TSZ-vezetőség nem kí-
vánja felvenni a tagok sorába, így a család egyénileg gazdálkodik. Az anya ellátja a ház körüli 
teendőket, igy Vilmuskának csupán az a feladat marad, hogy csomagokat vigyen a postára. Tu-
lajdonképpen a szerelmen kívül a film során semmi dolga nincsen. Egyéni tulajdonságai sem 
derülnek ki. Annál aktívabb a közösségi élet és a magánélet szálainak szövögetésében mostoha-
anyja, aki azonban elsődlegesen feleségként és anyaként jeleskedik. A dolgozó lányok csak egy 
majdnem fotográfia-szerű képen jelennek meg a filmen egy munkakezdés alkalmával, amikoris 
többen közülük traktort vezetve vonulnak fel. 

1. 5. Úriasszonyfigurák 

Az 1951-53 körül készült filmekben éppúgy mint a későbbiekben epizódszerepekben 
találkozhatunk „úriasszonyokkal", polgárfeleségekkel. Az ő ábrázolásuk a filmalkotók szándéka 
szerint minden filmben ellenszenves. Ám az alkotói szándék időnként a visszájára fordul: A Kis 
Katalin házassága „reakciós polgárasszonya" például a film egyetlen emberi mércével mérhető 
szereplője, akiben együttérzés és szolidaritás működik férje és a kipellengérezett Kata iránt. 

A „nem dolgozó" nők sorában ugyan helyet kapnak az idősebb generáció munkásanyái 
is, őket azonban szelíd elnézéssel láttatják, mint olyanokat, akik már dolgoztak és küszködtek 
eleget, ezért tisztelet illeti őket. 

A korábbi filmek polgárasszonyaitól némiképp különböznek a Mese a 12 találatról és a 
Gázolás hasonló figurái. Ók kevésbé sematikusak, egyéni vonásokat is hordoznak. Ugyanakkor 
funkciójuk továbbra is bizonyos tulajdonságok megjelenítése. A Gázolás anyafigurája a valaha 
jobb napokat látott és ennek megfelelően elkényeztetett, ugyanakkor a fennálló viszonyokkal 
elégedetlen és lányának házasságon keresztül jobb egzisztenciát kívánó asszony. A filmből nem 
derül ki, hogy a háztartás ellátásán túl végez-e más munkát is. Deklasszálódásának szimbóluma, 
hogy a családi ezüstöt a zálogház és a karácsonyi terített asztal közt vándoroltatja. 

Egy furcsa, majd a hatvanas évek filmjeiben gyakrabban előbukkanó státuszú nővel is 
találkozhatunk a Mese a 12 találatról c. film focista-felesége, Piri személyében. Az ő életvitelét 
az eltartotti helyzet határozza meg, mégpedig az átlagosnál magasabb nívón. Piri jóval csino-
sabb testvérénél, Valinál, s feltehetőleg ennek köszönheti a jó partit. Dolgozni nem jár (mert 
nincsenek anyagilag rászorulva és mert nincsenek ilyen típusú ambíciói), napjait látszattevé-
kenységekkel, például a féijével kapcsolatos inteijúadással, vendégek fogadásával és saját testé-
nek ápolásával tölti. A házimunkában feltehetőleg nem jeleskedik, mivel azt - egyébként 
kenyereskisasszonyként dolgozó testvére, Vali látja el. Piri minden tekintetben ellenszenves vo-
nások megtestesítője, még testvérével való viszonyában is a „rongyrázás és kivagyiság" jellemzi. 
Vali az ő „levetett cuccaiban" jár, s Piri úgy bánik vele, mintha a bejárónője lenne, „úrhatnám-
ságában" vágyik is rá, hogy legyen cselédje, ám férje ilyesmire nem kapható: „Megmondtam, 
nem tartunk személyzetet." - mondja. Miután jólétük a féij által sporttal keresett pénzen múlik, 
Piri tehetetlen a kérdésben: kénytelen megelégedni Vali szolgálataival és gyötrésével. A háztar-
tási alkalmazott körüli vita jelenetben fény derül Piri anyagi-egisztenciális kiszolgáltatottságára, 
helyzetének quasi-jellegére, amivel azonban ő látszólag mit sem törődik. Focista-feleségi státu-
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szát és viszonylagos anyagi jólétét szemmel láthatólag büszkén és elégedetten viseli. Minden 
tekintetben az új úriasszony megtestesítője. 

1. 6. A dizőz 

Sajátos figurája volt az esti Pestnek a dizőz. Magára adó táncos szórakozóhelyen elen-
gedhetetlen volt színpadi jelenléte. Filmjeinkben két dizőzzel találkozhatunk. Megjelenésük, 
hasonló öltözködésükkel, frizurájukkal, hol búgó hangú, hol lendületes énekükkel látszólag 
egyforma. Élesen különbözik azonban viselkedésük. 

Az Egy pikoló világos énekesnője kioktatja közönségét a jó modorról, sőt abbahagyja az 
éneklést és a zenekart is leállítja, amikor a jampik folytatják a lekérést. Úgy jár el, mint egy ta-
nárnő a megregulázandó nebulókkal. Ezzel szemben a Mese a 12 találatról dizőze éneklési stílu-
sával, erotikus mozgásával a megkaphatóságot közvetíti. Fenntartások nélkül odaül a mulatozó 
társasághoz, dalol és iszik velük, hagyja, hogy ölelgessék. O az egyetlen igazán ledér, frivol fi-
gurája a vizsgált filmtermésnek. 

A dizőz ábrázolásán keresztül a két filmben láthatjuk a szocialista szórakoztatóipar és a 
vele párhuzamosan létező frivolabb éjszakai élet működését. 

2. Nők a párkapcsolatokban 

2. 1. Feleségek 

A vizsgált 7 film közül háromban szerepelnek hangsúlyosan házaspárok. Ezek a követ-
kezők: „Kis Katalin házassága", „Becsület és dicsőség", „Mese a 12 találatról". Az említetteken 
kívül az idősebb generáció képviseletében a „Hintón járó szerelemben" és a „Körhintában" is 
találkozunk velük, ám itt a pár nőtagjainak anya-szerepe a fontosabb. 
A három kiemelt film három feleség típust mutat be. 

A Kis Katalin Házassága és a Becsület és dicsőség házaspáljának problémái azonosak, 
csupán a nemek közötti szereposztás különböző. Mindkét esetben meghatározza a házaspárok 
életét a gyár ahol dolgoznak, a féij és feleség eltérő viszonya a munkaversenyhez, és a közösség-
hez . 

Lugosiné a „Becsület és dicsőségben" élmunkás, brigádvezető, később kiemelt káder, a 
gyár büszkesége. Életét a közösségért való felelőségvállalás tölti ki. Férjével is kizárólag mun-
kahelyi problémákról beszélget és azon fáradozik, hogy átnevelje. Lugosi ugyan a gyár egyik 
legjobb esztergályosa, ám individualista, csak újításával törődik és a hobbijának él: hajókat épít 
gyufaszálakból borosüvegekbe. Nem képes tolerálni, hogy felesége esténként tíz óra előtt soha-
sem ér haza. Egyre többször tesz szemrehányást emiatt. Konfliktusuk Eszter elköltözésével vég-
ződik. 

Eszter asszonyi szerepét magáramaradása és fényes karrierje ellenére sem adja föl telje-
sen, a háttérből irányítja férje életét. Úgy segít, hogy az ne vegye észre. Elküldi neki Bikov 
könyvet. Ennek, valamint a párttitkár személyes meggyőzésének hatására a férfi szemlélete 
megváltozik. Ettől kezdve azután megy minden, mint a karikacsapás. Sándor újítása egy deus ex 
machina segítségével sínre kerül. Megjelenik ugyanis a gyárban Bikov elvtárs, személyesen és 
kiderül, hogyan lehet az újítást működőképessé tenni. Most már a férfi is kiemelkedhet emberfe-
letti teljesítményével. Végül úgy áll helyre a megbomlott világrend, hogy az addigra már magas 
vezetői pozícióban lévő feleség felgyűri köpenye uj já t , kendőt köt és munkásnőként asszisztál 
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férje gépe mellett a csúcsteljesítmény elérése érdekében. Az utolsó snitteken egy mátrai üdülő-
ben látjuk a már megbékélt házaspárt. Az asszony magányos sétájáról visszatérve férjét egy tár-
salgóban találja, előadást tartva újításáról. A nő mellett lelkesedéstől fénylő szemű fiatal munkás 
áll, aki odasúgja neki: „Ez az az esztergályos, Lugosi, a gyorsvágó... Érti a dolgát." Az asszony-
nak könnyek szöknek a szemébe. Arckifejezésén a meghatódottság mellett büszkeség ül: „Lám, 
ez az én uram". 

Lugosi tehát miután hajlandó elfogadni a főként felesége által közvetített közösségi 
értékeket, visszanyeri vezető pozícióját a családban is. A látens dominanciaharc során végig 
felülkerekedő asszony a befejezésben önként alárendeli magát munkahőssé váló férjének. Mint 
két sztahanovista most már egyenrangúak, mint házaspár hagyományos módon alá-fölé rendel-
tek. 

Eszter figuráját keménység, munka iránti megszállott elkötelezettség jellemzi, egyéni és 
főként közösségi, politikai ambíciók fűtik. Férjéhez fűződő kapcsolatában állhatatos, ám érzéseit 
inkább anyaiaknak nevezhetjük. Minden tekintetben megfelel a korabeli elvárásoknak, hiszen 
51 és 53 között nincs túl sok hely az egyéni érzéseknek. Mintha a házastársak nem férfiak és 
nők, hanem egynemű emberek lennének. A szeretet megnyilvánulásai a csillogó szemekben ér-
hetők tetten, ám e szemek mindenekelőtt Leninre, Sztálinra, Rákosira tapadnak. 

Mindez a Kis Katalin házassága ifjú páijára is igaz. Az új lakásba való beköltözést kö-
vetően láthatjuk a film legerotikusabb szerelmi jelenetét. Kata tréfásan bemutatkozik: „Ez itt 
Varga szövőmester saját lakása és én vagyok a felesége." Félje erre atyailag átöleli és ezt súgja: 
„Jaj, te feleség." Ezt követően együtt helyezik el a falon természetesen megfelelő ünnepélyesség-
gel a lakás berendezésének záróakkordjaként Sztálin és Rákosi portréját. 

Kata a jóravaló és jó szándékú, de még éretlen és támogatásra szoruló munkásnő figu-
ráját eleveníti meg, aki segítség és támasz nélkül elbukik és elvész a párt számára is. Ám a film-
ben a párttitkár atyai segítségével öntudatos és kiemelkedő teljesítményt nyújtó, politikailag is 
elkötelezett munkásnővé válik. 

Kata komolytalansága már az első snitteken szembetűnik. Esküvőjén azt a vágyát jut-
tatja kifejezésre, hogy mostantól ő is szeretne férjével falujáró és párttag jelölt lenni. Ám a 
párttitkár így válaszol: Majd ha megkomolyodsz. 
- Hiszen már asszony vagyok. - feleli Kata. 
- De emberré kell lenned, igaz emberré. - zárja le a kérdést a párttitkár. 
Ebben a filmben a férj az élmunkás, és a feleség az individualista. Kata Lugosival ellentétben 
nem jó munkás., és ezt nem is bánja különösebben. Még a mézeshetek idején segítséget kér fér-
jétől munkateljesítménye javításához. A bohókás fiatalasszony fő célja azonban az, hogy hagyo-
mányos értelemben vett jó feleség legyen. 
Férje a gyárban nem segít neki, ugyanakkor a szemináriumon megszégyeníti, és dönt Katára 
vonatkozó kérdésekben. Egy házi perpatvar során szemébe vágja, hogy szégyenkeznie kell miat-
ta a kollektíva előtt, és amíg nem lesz élmunkás, szeretni sem tudja. Kata ezért visszaköltözik a 
mamához. 

Ezután a filmekben minden problémát megoldó párttitkár segítségével, Kata elindul a 
munkaversenyben, és tökéletesen megváltozik. Sztahanovista és párttagjelölt lesz, aktívan vesz 
részt a szemináriumokon, tanfolyamra jár és a gyár büszkeségévé válik. Megjavulását követően 
náluk is helyre áll a családi béke. 

Ezért a békéért azonban Kata nagyobb árat fizet, mint Lugosi. A film szándékolatlan 
üzenete szerint ugyanis Katának az egész személyisége lesz más. „Megkomolyodott" -mondják 
munkatársai és sugallják rajtuk keresztül a film alkotói is. Miközben elveszti személyisége báját, 
elevenségét, a párttitkár ígéretével kárpótolhatja magát: most már nem csak néhány ember sze-
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reti, hanem az egész nemzetközi proletariátus, hiszen munkateljesítményével hozzájárult a kapi-
talizmus gyengítéséhez. 

Családi pozíciója a gyár büszkeségeként sem változik. Irodára kiemelt férje mellett, 
továbbra is alárendelt feleség marad. Termelési eredményeivel csupán megvásárolta a családi -
békét, így emelt fővel költözhetett vissza a lakásba. 

A két munkáscsaládtól jelentősen különbözik a Kis Katalin házasságában bemutatott 
polgár házaspár nőszereplőjének féijéhez való viszonya. Gortvainé láthatóan átérzi a férfi prob-
lémáit, vigasztalja, tartja benne az erőt. Nem tolakodó, empátiával kezeli a helyzeteket. Katáék 
lakásavatóján a megszégyenített, csasztuskákban kifigurázott fiatalasszonyt így vigasztalja: „Ne 
is törődjön velük, drágám, csak irigylik magát!" Szolidáris a másik asszonnyal, még akkor is, ha 
az egészen más világba tartozik, mint ő. 

A „Mese a 12 találatról" házaspárja egészen más mint a többiek. Ők mindketten ér-
telmiségiek. Kapcsolatukat a szeretet jellemzi. A férj orvos, a feleség patikus. Független, közép-
korú személyiségek, gyerekük nincs. Bizonyos fokig ez a film is stilizált, példabeszéd jellegű. 
Ám semmiképpen nem agitatív. A házaspár életében a harmóniától a konfliktusig, a kis csalá-
soktól a zsarolásig sok minden bemutatásra kerül, ami egy házastársi kapcsolatban előfordulhat. 

Vitájuk abból fakad, hogy teljesen tönkrement lakásukat az KIK nem hajlandó helyre-
hozni. A feleség a hagyományos szereposztás szerint férjétől várná el, hogy járjon az ügyek után, 
csapjon az asztalra a hivatalban. Barta doktor azonban erre alkatilag képtelen. Feleségének 
eszébe sem jut, hogy akkor ő vegye át a kellemetlen szerepet. 

Annál sikeresebben alkalmazza a zsarolás módszerét. Amikor férje dezertál a romos 
lakásból, és egy vendéglőben vacsorál, ám azt füllenti, hogy egy kanyarós gyerekhez kell men-
nie, kijelenti: „Ha most azonnal nem jössz haza én elköltözöm!", és így is tesz. Tény, hogy előtte 
ő is bátran tűrte az egymást követő sorscsapásokat, tudott még nevetni is nyomorúságukon, de a 
pohár betelte után már csak ehhez az eszközhöz képes nyúlni. Módszerében következetes. Más-
nap a patikájában megjelenő bűntudatos férjével közli, addig nem költözik haza, amíg a lakást 
rendbe nem hozták. Látható azonban, hogy mindez csak játék, hiszen közben kézzelfogható je-
leit adja szeretetének. Miután a lakás felújítása megkezdődik, már ő is otthon van, részt vesz a 
munkákban. 

Ennél is fontosabb az az apró jelzésekben megjelenő intimitás ami férjéhez fűzi: A pár 
tagjai rituálisan kacsintanak egymásra, mintegy megerősítendő a lelküket, valahányszor krízis 
helyzetbe kerülnek. 

A film kontextusában groteszk, témánk szempontjából azonban melegségről, egymás 
értékeinek az elfogadásáról szólnak a következő jelenetek: A beázott plafon egy foltját néhány 
ecsetvonással kiegészíti a férj. „íme egy orrszarvú költözött hozzánk!" - közli a feleségével. „Az 
orrszarvú? Legfeljebb tűzoltókocsi!" - hangzik a válasz. Néhány jelenettel később megérkeznek 
a mesteremberek a lakásba és lázas munkálkodásba fognak. A plafont kaparó munkásra rászól 
az asszony: „Vigyázzon! Az ott egy orrszarvú!" „Orrszarvú? Legfeljebb tűzoltókocsi!" feleli a 
festő. Ebben az 1956-ban készült és 1957 februárjában bemutatott filmben a korábbiakhoz ké-
pest a polgári világ, az értelmiség és ezen belül az ebbe a körbe tartozó házaspár is rehabilitálta-
tott. 

2. 3. Barátnők, szeretők, menyasszonyok 

Az ötvenes évek filmszereplői vagy házasságban élnek, vagy arra készülnek. Kapcsola-
tuk monogám, félrelépéseknek nincs helye. Bizonyos fokig eltér a képlettől a „Gázolás" és az 
„Egy pikoló világos" kát női főhőse, valamint a mellékszereplők közül Bea és Gizus. Mindany-
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nyian hajadonok és nem céljuk a mindenáron való féijhezmenés. Az a mód, ahogy a férfiakkal 
bánnak, különösen Zente Judit a „Gázolásban" a független nők független férfiakhoz való viszo-
nyát jeleníti meg. A többi film leányai vagy nincsenek viszonyban férfiakkal, vagy menyasszo-
nyok. A „Hintón járó szerelem" Jutkája, se nem barátnő, se nem menyasszony, de feltehetőleg 
férjet szeretne fogni magának. Amikor az egyik fiút elérhetetlennek találja, azonnal kiveti háló-
ját a másikra. Szerepe azonban ezzel ki is merül. 

A júniusi fordulat előtti filmek közül a „Becsület és dicsőség" Rózsija menyasszony. Ez 
természetesen nem jelenti azt, hogy a filmbeli Rózsinak bármi köze lenne az erotikához. Vőle-
gényével moziba, vagy a Dunapartra jár, tervezgetik jövőjüket. Ez a jövő azonban nem a rájuk 
váró boldogságról, születendő gyermekeikről, önálló lakásukról szól. Sokkal inkább arról, hogy 
még várniuk kell, amíg a fiú befejezi az egyetemet, hogy azután bekapcsolódhasson a munka-
versenyekbe, segítse a munkásokat vállalásaik teljesítésében. 

Rózsi jövőképében a kiváló mérnök férjen kívül egy kitűnő esztergapad áll a közép-
pontban, melyen ő, a leendő élmunkásnő egymás után dönti meg a termelési rekordokat. Csók 
nem csattan el, intimitást jelző, magánéletre vonatkozó dialóg nem hangzik el menyasszony és 
vőlegény között. 

Más a helyzet a Körhintában. Mari, a módos, a TSZCS-ből frissen kilépett gazdafiú 
kiszemelt menyasszonya nagyon is emberi módon lázad az évszázados tradíciók ellen. Dacol a 
puszta íratlan törvényeivel, menyasszonyként hagyja magát kompromittálni, és azé lesz, akit 
szeret. Magatartása új értékeket visz egy zárt világba. 

A „Gázolásban" és az „Egy pikoló világosban" új nőtípusokkal találkozhatunk a mozi-
ban. Zente Judit megfogalmazza és éli a „Harc a boldog másodpercekért!" jelszavát. Cséri Juli a 
„Pikolóban" ösztönösen arra törekszik, hogy színesen és változatosan töltse mindennapjait. Ebbe 
a felfogásba az is beletartozik, hogy mindketten mély érzelmek nélkül kössenek kapcsolatokat 
férfiakkal. 

A cél sokszor nem is a változatosság, hanem az idő agyonütése. „Lala vicces fiú. Jó vele 
csörögni." - fogalmazza meg Juli. „Van aki olvasni szeret én lejárok a Kis Rigóba." -mondja 
máskor. Amikor Marci számon kéri rajta, hogy távollétében miért volt kapcsolata egy fiúval - a 
film szemérmesen érzékelteti - , hogy lefeküdt vele, azt feleli, hogy azért mert: „Butának tartják 
azt a lányt aki nagy ügyet csinál az ilyesmiből." Marci kifejti, ha mindez szerelemből történt 
volna, ha nehezen is, de el tudná felejteni, így azonban Juli magatartása számára elfogadhatat-
lan. El is akarja hagyni a lányt, bármennyire szereti. Álláspontja és nézetei a férfi-nő viszonyról 
tökéletesen egybeesnek az alkotók üzenetével. Juli számára azonban még van mentség ebben a 
meglehetősen konzervatív erkölcsi rendben. Egyetértéssel, és megértéssel adja ugyanis szájába a 
forgatókönyv író a következő kifakadást: „Én még senki felé nem éreztem azt, mint feléd! Még 
senkit nem szerettem igazán. Engem még senki nem vett komolyan." Juli magatartásáért tehát a 
férfiak is felelősségre vonhatók. A korábbi filmek receptje szerint a lány, miután belátta tévedé-
sét és megváltozik világhoz való viszonya, visszanyerheti sztahanovista, élkatona szerelme be-
csülését. A pályaudvarról kigördülő szerelvény ablakában végül mégiscsak megjelenik az addig 
duzzogó Marci és kikiáltja a korábban eltitkolt laktanyai postafiók számot. 

Kétségtelen, hogy ilyen események történhettek bármikor ifjú nők és férfiak között. 
Elgondolkodtató azonban, hogy ha a filmeknek nem kellett volna a „szocialista erkölcs" - nehe-
zen definiálható - kritériumainak megfelelni, nem lett volna e hitelesebb a film eredetileg terve-
zett befejezése. E szerint Marci, aki katonatársai kérdései alapján belátja, hogy semmit nincs 
joga számon kérni a lányon, hiszen az semmit sem ígért neld, elfogadja a helyzetet, lefekszik 
Julival, majd a kapcsolatot ezzel lezártnak tekinti. Az ideológiai lóláb mindenesetre kevésbé 
lógott volna ki, hiszen a fiú szerelmét a laktanyában megélt szexuális nyomoron kívül tulajdon-
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képpen semmi sem indokolja. Bevonulása előtt kapcsolatuk csak felületes volt, ráadásul Juli a 
hozzá képest túl komoly fiút még mulyának is tartotta. 

Sokkal súlyosabb elbírálás, mondhatni megbélyegzés alá esik a „Gázolás" Juditja. Ő 
ugyanis a céljai elérésére használja a férfiakat, szerelmet mímel, magába bolondítja őket és ki-
használja segítőkészségüket. Az ügyész vádbeszédében ki is fejti, hogy Judit halálos gázolása 
egy méltatlan kapcsolat megtartásáért való száguldás következménye volt. Későbbi magatartása 
pedig nem egyéb mint ártatlan férfiak érzelmi elgázolása. Ráadásul szemben a nézővel az 
ügyész még nem is tudhat a nő legfrissebbb áldozatáról, a tárgyalást vezető bíróról, akinek Judit 
az ügy eltussolása, vagy, ha ez nem megy az enyhe ítélet miatt hazudott szerelmet. 

Megítélésében azért mégis óriási különbség van a korábbi filmek erkölcsileg kétes figu-
ráihoz képest. Egyrészt sorsát, bár tetteit elítélik, mégis némi empátiával, talajtalan helyzetéből 
fakadó bizonytalansággal magyarázzák és kezelik az alkotók. Másrészt bár börtönben végzi, 
mégsem az ÁVH oszt felette igazságot, hanem az ügyész és a bírói tanács. 

A Gázolásban és az Egy pikoló világosban feltűnnek a főhősnők barátnői is. A „Pikoló" 
Gizusa Juli rossz szellemeként jelenik meg. Független, cinikus, fütyül a „magasabb értékekre". 
Megérti, hogy Juli szívében éppen Marci a király, ám azt nem tudja elképzelni, hogy barátnője 
is belép a sorba, az „átlag lányok" közé és szerelmes lesz, netán menyasszony, egyszercsak fele-
ség. Mindezt nem fogalmazza meg világosan, de cselekedeteiből érződik, a film szerzői által 
rajta keresztül is közvetíteni szándékozott nihilizmuson túl, a fennálló érték és életrend elleni 
egészséges, bár céltalan lázadás is. 

A „Gázolás" barátnő figurája Bea más típus. Magányos, a szüleit alig ismerte, talajta-
lan, mint Judit. A megvetett polgári világhoz való tartozásuk szimbóluma, hogy barátságuk az 
„Angol kisasszonyok" iskolájában kezdődött, de szemben Judittal Beában van tartás. Reményte-
lenül szerelmes Csanádiba az ifjú bíróba, végignézi Judit csábítási hadműveleteit, még drukkol 
is a párnak, tanácsokkal látja el Csanádit, szenvedve alakítja a jó barát szerepét, nem akaszkodik 
a férfi nyakába. 

A Pikoló példaként állított mellékszereplője élmunkás, brigádvezető és DIVSZ-titkár. 
Megváltozása után Juli ezt a szereplőt és megvetéssel kezelt „becsületes" munkatársnőit is meg-
értőbben nézi. Pedig a film elején a női öltözőben parázs jelenetre kerül sor köztük. Juli és Gizus 
ugyanis azzal froclizza a többieket, hogy hány fiú rohangál utánuk. A Juli ellenpontjaként mű-
ködő DIVSZ-titkár, Emmi így vág vissza: „Az lehet, hogy utánad hatan fútnak, de nekem vőle-
gényem van. Egy." S tulajdonképpen ezzel a mondattal ki is mondja az erkölcsi üzenetet: Tisz-
tességes lány nem rohangál mindenféle pasasokkal, csak eggyel, abba viszont legyen szerelmes 
is és igen ajánlatos hozzá is menni feleségül. Ő hűséges menyasszonya katona-vőlegényének. 
Megígéri Marcinak, majd vigyázni fog Juli erkölcseire is. 

A kollektivista társadalom értékei a kontrolált - igaz esetünkben már nem a teljes 
munkahelyi kollektíva által vigyázott - magánélet legintimebb területeire még 1955-ben is 
majdnem úgy kihatnak mint korábban. 

A Gázolás doktornője az értelmiségi nőről alkotott elképzelések hordozója. Ő egyértel-
műen a férfias független, hangsúlyozottan hajadon nőtípus megtestesítője. Orvosi köpenye zse-
bébe dugott keze, kézfogása, angolos kosztümje, feszes kontya keménységet, magabiztosságot 
áraszt. Mégis mikor közölni kell az áldozat idős férjével a halálhírt, elsírja magát, ám a követ-
kező percben, már az öregúr vállát átkarolva sétál ki a képből. Lehet így is független nőként élni 
jön a sugallat a vászonról. 

A Mese a 12 találatról Katója a menyasszonyok közé tartozik, ám ez a stárusza bizony-
talan, hiszen szerelmese, aki mellesleg kollégája képtelen megfogalmazni érzelmeit. A pár tagjai 
mindketten pedagógusok, és ráadásul egy iskolában is tanítanak. A gyerekek számára világos 
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szerelmük, természetesen maguk is tudnak érzelmeikről, csak a kimondásig nem jutnak el. Kató 
úgy véli a vallomás tétel a férfi dolga, és ő ebben legfeljebb segíthet. Ezt finom női praktikával 
meg is teszi. Miközben ügyetlen tanítványa kínlódik a tornaszeren és a tanár úr is mellettük áll, 
úgy beszél a kislányhoz, úgy biztatja bátorságra, hogy a férfi is értsen belőle. Kettejük kapcsola-
ta rávilágít az alkotók által ideálisnak tartott nemi szerepvállalásra. Amikor Fazekas tanár úr a 
Totó nyeremény adta bátorságtól és magabiztosságtól hajtva végre megkéri Kató kezét, ellent-
mondást nem tűrő. Kihajtja a gyerekeket a tornateremből, bemutat egy kézenállást a gyűrűn és a 
lánykérésen felül azt is deklarálja, hogy a jövőben nem hagyja édesanyja féltékenységből követ-
kező álbetegségeivel zsarolni magát. „Micsoda férfi" képed el az egyik kislány a határozott fel-
lépés láttán. Kató bódultan mond igent. Amikor azonban a vőlegény az esküvő előtt néhány 
perccel megtudja, hogy nyereménye mindössze 70.- Ft, ismét inába száll a bátorsága. Ám ekkor 
Kató, aki már quasi birtokon belül van, feleségként működik. Biztatja, megerősíti párját, úgy áll 
mellette, hogy ezzel a saját érdekeit is vállalja, képviseli. A férfi tehát legyen határozott döntésé-
ben, a nő pedig segítse őt észrevétlenül, a háttérből. Ám erre csak akkor kerülhet sor, ha a férfi 
megtette az első lépést, hangzik a film üzenete. 

Az 53 után készült filmek már nem elsődlegesen agitációs jellegűek, bár tudjuk, bizo-
nyos elvárások még érvényben vannak. Mindazonáltal itt is azt láthatjuk, hogy a fiatal munka-
társak együtt töltik szabadidejüket és munka után pingpongoznak, eveznek: sportolnak és közös-
ségi életet élnek. 

Árulkodó jeleneteknek lehetünk szemtanúi az Egy pikoló világos római parti helyszí-
nén. Egyrészt kiderül, hogy félrevonulni, kettesben beszélgetni még most sem igen lehet, más-
részt azonban arról is tájékozódhatunk, hogyan viselkednek férfiak és nők, fiúk és lányok egy-
mással ebben a közegben. A főhős fiú pingpongmeccset játszik katonatársával. A fiúk teljesen 
természetes módon szólnak oda barátnőiknek, hogy üljenek le, várják meg őket és még azt is 
megmondják nekik, hogy addig egymással való beszélgetéssel mulassák az időt. A lányok, bár ki 
nem állhatják egymást, engedelmesen egymás mellé ülnek és várakoznak. Igyekeznek beszél-
getni is, amit később Juli igen hálásan meg is köszön munkatársnőjének. Már tudniillik, hogy 
nem volt vele undok. Ez utóbbi csupán a film dramaturgiája szempontjából fontos, a sportoló 
fiúk- várakozó és trécselő lányok modell azonban meglehetősen sokat elárul a korszak nőképé-
ről, a nők helyzetéről és arról is, ahogyan velük a férfiak „bánnak" illetve ahogyan ezt a bánás-
módot ők maguk kezelik. 

3. Anya szerepek 

A vizsgált filmek anya szereplői mind nagymama korúak, felnőtt gyerekeik vannak. E 
tekintetben nincs különbség az 1953 előtt és után készült filmek között. Az anyák, akár hívei, 
akár - származásuk révén - ellenségei a rendszemek, politikai kérdésekről csak ritkán és áttéte-
lesen fejtik ki nézeteiket. Értékeik a múltban gyökereznek és azokat a propaganda és az új világ 
új törvényei kevéssé befolyásolják. 

Az 1953 előtti filmekben az anyákkal elnézően és némiképp lekezelően bánnak a filme-
sek, azonban nem tartoznak sem az átnevelendők, sem a példaképek, sem a likvidálandók tábo-
rába. A filmek üzenete világos: az ember életének célja nem individuális értékeinek és vágyai-
nak a kiteljesítése, hanem a közösségi célokért való folyamatos kollektív küzdelem. 

Ezekben a filmekben egyáltalán nem láthatók kisgyerekek. Mintha arról szólna a világ, 
hogy a házaspároknak, nem gyerekeket, hanem az új társadalmi rendet kell világra hozniuk. 
Fiatal anyák, családi környezetben bemutatott kis gyerekek az „olvadás" filmjeiben sem láthatók 
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A munkás anya figurák elsősorban a termelési filmekben szerepelnek. Funkciójuk, 
hogy rajtuk keresztül láthassa a néző, hogy bár a család, szerepe és jelentősége a kommunizmust 
építő társadalomban ugyan csökkent, mégis létezik. A „Kis Katalin házasságában" a férjétől 
elköltöző Kata visszatérhet anyjához és biztonságra talál. A „Becsület és dicsőség" mamája köz-
vetve segíti fiát megromlott házasságának helyrehozatalában. Ezekben a sematikus filmekben az 
anyák hatékonyabban működnek, mint a későbbi mozidarabokban. 

A korábbiakban a munkás anyák maguk is, akárcsak férjeik munkásként dolgoztak. Ha 
nem is lehetnek megtestesítői az új embertípusnak a sugalt értékrendben mégis pozitívabb figu-
raként jelennek meg, mint a polgár és paraszt anyák. 

Viszonylag hitelesnek tekinthető a Becsület és dicsőség Gobbi Hilda által játszott prole-
tár asszonya. Mivel menye sztahanovista, később pártiskolai hallgató, majd kiemelt irodavezető, 
ő látja el a háztartást. A munkából hazatérő fiának kenyeret szel, ételt melegít, odaül az asztal-
hoz míg az eszik. Meghallgatja problémáit, bíztatja is, majd evés végeztével leszedi az edényt és 
leül a sarokban elhelyezett hokedlijára. Hallgat, nézi a hobbiján dolgozó fiát, majd 9 órakor el-
megy aludni. Különösebben nem hozza lázba a munkaverseny és az újító mozgalom. Fia újításá-
ban nem a termelési eredményt, hanem az így elérhető hírnevet és a vele járó pénzt értékeli. 
Menye karrierjét idegenkedve fogadja. Nehezen érti miért jár mindig későn haza, mégis szereti. 

Hasonló a Kis Katalin házassága anya-figurája is. Elfogadja, sőt deklarálja, hogy 
mennyire megváltozott az élet, és hogy ez milyen jó. Mégis azt az álláspontot képviseli, hogy 
lányának inkább a főzéssel és férjének visszahódításával kellene törődnie, mint a tanulással. 
Amikor Kata élmunkás lesz, az ő szemében is kevesebbet nyom a latba a dicsőség, a termelés 
fokozódása, mint a vastagabb boríték. 

A Körhinta és a Hintón járó szerelem paraszti anyafigurái csak erős megszorításokkal 
vethetők össze. A Körhinta sajátos filmnyelvével és színészi alakításaival remekműnek tekinthe-
tő alkotás. A másik film nem csak fércmű, hanem szándékosan stilizált történet. Ám a paraszti 
világ ábrázolása a Körhintán kívül a kor többi filmjében sem hitelesebb. Ugyanakkor árulkodó, 
hogy egy vállaltan meseszerű történeten keresztül mit akartak közvetíteni az alkotók. 

A Körhinta anya-figurája akár a film szinte összes szereplője az archaikus paraszti tár-
sadalmat jeleníti meg. Mari anyja az élettől megtört, hamar megöregedett, koránál idősebbnek 
látszó „gyenge nő". Eletét nem maga irányítja, párját nem ő, hanem az érdek rendeli számára és 
ebben semmi kivetnivalót sem talál. Saját példájára hivatkozva ugyanezeket az értékeket akarja 
lányára hagyományozni. Nincs szava a családban. Sem a pressziótól, sem a pofonoktól, de még 
az utána hajított baltától sem tudja megóvni lányát. Mivel a lányban fortyogó indulatokat és a 
lázadás szándékát nem érti, így jószándéka ellenére lelki vigaszt sem tud nyújtani. 
Tehetelenségében a nagy konfliktusok elől egyszerűen elbújik. Nem más a család életében mint 
egy munkagép. 

A „Hintón járó szerelem" Emmuskája merőben más parasztasszony. Nem a sárbaragadt 
debreceni tanyavilág szülötte, hanem balaton-felvidéki, polgári iskolát végzett „úrhatnám" „há-
zisárkány". Ő irányítja a család életét. Miként az 1953 utáni filmek polgárasszonyai ő is férjhez 
akarja adni lányát. Miként Zenténé, ő is a társadalmi felemelkedés eszközének tekinti a házas-
ságot. Értékrendjében nincs szerepe az érzelmeknek, csak a látszatnak. A film műfajából követ-
kezően konfliktusai karikírozottak, viselkedése, jellemvonásai parodisztikusak. Mindenesetre az 
anyafigurák között ő az egyetlen aki akaratát ráerőlteti környezetére. Bár nevetséges dolgokat 
csinál mégis szuverén figuraként jelenik meg. 

Közös vonásokat mutatnak a Gázolás és az Egy pikoló világos anya-szereplői. Zenténé 
és Csériné egyaránt özvegyek. Legfontosabb célkitűzésük, hogy lányukat férjhez adják. A férj-
hezmenés értékrendjükben egyfelől önérték, másfelől a hagyományok betartásának, és a szerin-
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tük szabados életvitelt folytató lányok révbe jutásának eszköze. A jövendőbeli személye tulaj-
donképpen mindkettejüknek mellékes, a lényeg a „jó parti". Természetesen réteghelyzetükből 
következően a partiképesség mást és mást jelent. Zenténé deklasszálódott felsőközéposztálybeli. 
Csériné lakásában ipart fojtató alsó-középosztálybeli asszony. Zenténé számára csak vagyonos, 
vagy jó pozícióban lévő értelmiségi jöhet szóba, még akkor is, ha az illető az új rend elkötelezett-
je. Csériné megelégedne egy jó munkással. 

A hagyományos „női sorsot": féijhez kell menni akár akarunk, akár nem, méghozzá a 
gürcölések árán előteremtett stafírung birtokában Csériné elfogadja és igyekszik lányának is 
átörökíteni. Attól sem fél, hogy lánya házassága után magára marad. Anyai kötelességét lánya 
felnevelésével és féijhez adásával beteljesítettnek véli. A film végéig eszébe sem jut lánya életét 
állandó zsörtölődésem és eredménytelen tiltásain kívül egyébbel befolyásolni. Nem csoda, hogy 
anya és lánya között feszült a viszony, napirenden vannak a veszekedések, holott a film egésze 
alatt érezhető, hogy mindkettejükben van igény a másik odafigyelésére, törődésére. Érzelmeik 
azonban csak Juli összeomlása után tudnak megfogalmazódni. Szavakban még ekkor is vádolják 
egymást, gesztusaik azonban melegek és a vita végén meg is tudják ölelni egymást. A film üze-
nete szerint a „kispolgári csökevények": túlhajtott maszek varrónői munka, a stafírung előterem-
tése, az őszinte, az életről szóló beszélgetések hiánya lázadásba és ezen kertesztül egy értékek 
nélküli világba, végső soron a züllésbe taszíthatják a gyerekeket. 

Zenténé, mint más „kasztba" tartozó, már távolabb áll a fenti értékektől. Cinikusabb és 
egyben önzőbb is. Nem gondolkodik stafirungban és a család régi fényének visszanyerését leen-
dő vejétől várja. Mégsem gondolja, hogy élete értelmet nyer lánya felnevelésével és férjhez adá-
sával. Meg is akadályozza, hogy Judit egy idős svájci férfi felesége legyen. Bár indokul a vőle-
gény magas életkorát emlegeti, ez hiteltennek tűnik. Judit szerint a magára maradástól fél. Ép-
pen az anya önzése miatt nem oldóhat föl a kettőjük közti feszültség. Az alkotók az anya figurá-
ján keresztül a középosztály talajtalanságát erkölcsi ingatagságát, nihilizmusát kívánják megje-
leníteni kevés megértéssel, annál több ideologikus elfogultsággal. Egészébe elmondható, hogy a 
polgári világ anyafigurái inkább az elrettentést a múlt örökségével való leszámolást voltak hiva-
tottak képviselni a filmvásznon, még 1955-ben is. Tény azonban az is, hogy legalább megjelen-
tek. 

Az 1953 után készült filmek anyafigurái a múlt értékeit képviselik, így lázadó gyerme-
keikkel gyakran szembe kerülnek. A létrejövő konfliktusok anyák és lányaik között szimboliku-
sak. A fiatalok, az új világ képviselői. Ez az új világ a vizsgált filmekben a maga érdekei szerint 
döntő, sokszor önálló és emancipált nő alakjában ölt testet. A lányok anyjukon keresztül a 
múlttal állnak perben. 

4. Viselet, öltözködés 

A korfestés és a nők képi megjelenítése szempontjából különös jelentőssége van a ru-
hának, öltözködésnek. Szembetűnő, hogy a két „termelési filmben", a Kis Kata házasságában és 
a Becsület és dicsőségben a nők végzett munkájuktól és társadalmi státuszuktól függetlenül nem 
öltözködnek. Az ábrázolt munkáslányok „civilben" szoknya-blúzt, esetleg szerényen szabott 
nyáriruhát öltenek. Munkahelyükön szörnyszabású köpenyt viselnek menyecskésen kötött fej-
kendővel, esetleg overált. Az irodisták és vezető beosztásúak ettől egy kissé eltérő viselete a sötét 
szoknya, világos blúz, amely civil és munkaruhaként is szolgál. Ezekből az öltözékekből árad a 
vágy: „Jajj, csak minél kevésbé legyek feltűnő". A termelési filmekben egyedül az 
úriasszonyfigurák öltözködnek másként. Ruháik ebben a közegben kissé feltűnőek. A korábbról 
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megmaradt, jó anyagból való és méretre készült darabok anakronisztikusan hatnak a környezet 
puritanizmusra törekvő felfogása miatt. Már ódivatúak, anyaguk is megkopott, minden tekintet-
ben eljárt felettük az idő. 

A parasztlányok és -asszonyok nem tájjellegű, mégis népi viseletben láthatók a Körhin-
tában. Ilyen ruhákban az ország bármely vidékén játszódhat a történet. A viselet ünnepnap szí-
nesebb, hétköznap azonban szintén mentes minden feltűnő elemtől. 

Egy kissé más a helyzet a Hintón járó szerelem nőfiguráival. Az ő öltözékük, különösen 
Vilmuska ruhái erősen emlékeztetnek a módosabb gazdák lányainak ünnepi viseletére. A többi 
lány hol városias, hol gazdalány-típusú öltözékben jelenik meg. A kevés munka-jelenetben a 
traktoroslányok férfi munkásruhát öltenek. 

Nagyban különbözik mindezektől a mostohaanya öltözködése, aki hétköznap módos 
gazdaasszonyra jellemző darabokban jár, ám az ünnepségre kimondottan polgári jellegű, bár 
kissé divatjamúlt, de jó állapotban lévő ruhát vesz fel. 

Ténylegesen tudatos öltözködésről, mely a divat elemeit is tartalmazza az Egy pikoló 
világos, a Gázolás és a Mese a 12 találatról fiatalabb nőszereplői esetében beszélhetünk. Ők már 
igyekeznek csinosan és a kor divatjának megfelelően öltözködni, ami azt is megengedi, hogy a 
szoknya-blúzt felváltsák a női idomokat hangsúlyosabban kiemelő fazonok és a pullóver. Újra 
láthatunk jól szabott és kissé rafinált női ruhákat, jobban szabott és divatos kosztümöket. 
Ugyanakkor szimbólumként, egyes szereplők jellemzésének eszközeként találkozunk még a ha-
gyományos kosztümmel és szoknya-fehér blúzzal. (Gázolás doktornője, ülnöknője.) 

A kalapfazonoknak egész arzenálja vonul fel a filmeken. Ezekhez is mindig szimboli-
kus üzenetek tapadnak. Más és más jelentést hordoz a doktornő szigurú és fantáziátlan kalapja, 
Bea komoly kalapja kis karimával, Vali feltűnő szalmakalapja vagy Kató sportos fejfedője, 
mellyel a stadionban jelenik meg. 

Befejezés 

Az ötvenes évek filmjeiben megjelenő női szereplők viselkedésének, motivációinak 
értékeinek vizsgálatából megállapítható, hogy az emencipáció 19-20. században elindult folya-
mata ezidőben szükségszerűen vezetett torzulásokhoz. Különösen 1953-ig magának a problémá-
nak tökéletes félreértésével, félremagyarázásával találkozunk. A női szerepek változásai a mun-
kahelyeken és a közéletben nem az egyenjogúság, hanem az elnőietlenedés, nem nélkülivé és 
sokszor a férfiassá válás irányába mutatnak. A nők, miközben egyenrangú robotoló társává let-
tek a férfiaknak az elhasznált gépekkel berendezett, lerobbant munkacsarnokokban, vagy a 
szovjet traktorok egészségveszélyeztető ülésein, továbbra is kiszolgálói maradtak a férfitársada-
lomnak otthon, a lakás falai között, vagy félreállított, kiszolgáltatott szereplői a társasági élet-
nek. A hagyományos Kirche, Kinder, Küche, mint tényleges társadalmi elvárás nem szűnik 
meg, hanem kiegészül a sokszor a nők fizikai erejét meghaladó üzemi munkával. Tény, hogy a 
sugallt értékrendben kisgyereknek, gyereknevelésnek nincs helye, ám a valóságban mégiscsak 
születtek gyerekek, akiket a filmes „idillnek" fittyet hányva valahogy mégiscsak fel kellett ne-
velni, vagy legalábbis gondozni, ellátni, s ez csak korlátozott mértékben történhetett intézmé-
nyes keretek közt. Mindenesetre megállapítható, hogy az ideológia mentén születetett idillikus 
nőkép és a tényleges társadalmi elvárások meglehetősen erőteljesen egymásnak feszültek, a nők 
szinte teljesíthetetlen feladatokkal találták magukat szemközt. 

A korábbi, nem igazán életszerű pozitív példáktól eltérnek a júniusi fordulatot követő 
filmek nőtípusai. Ők munkábaállásukkal függetlenségüket kívánják megteremteni, bár továbbra 

- 3 7 7 -



is sokszor férfiaknak való munkát végeznek (traktorosok, taxi-sofőrök, gyárakban dolgozók). 
Még a munkahelyeken is megkérdőjelezhető „egyenjogúságuk", a filmekben nem látható, hogy 
előrehaladhatnának a hivatali ranglétrákon. Szüleik továbbra is a férjhez menetelt tekintik a 
lányok legfontosabb életcéljának. A hősnők lázadásaikkal, szabadosabb párkapcsolataikkal, 
azonban sok tekintetben megelőlegezik a hetvenes-nyolcvanas évek filmjei nőszereplőinek voná-
sait. 
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VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM : SUPPLEMENTUM: 
SZERKESZTŐ: Á. VARGA LÁSZLÓ, HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

Nagy Beáta 

MIT TANULHAT A SZOCIOLÓGIA A 
TÁRSADALOMTÖRTÉNETTŐL?1 

(Női életpályainterjúk a 90-es évek elejéről) 

Természetesen sokféle válasz adható a fenti kérdésre: megközelítés- és szemléletmódot, 
témaválasztást, tradíciókat és kérdésfeltevéseket örökölhetünk. A most következő írásban arról 
lesz szó, miként „segített" a társadalomtörténet eszköztára egy szociológiai kérdés megválaszo-
lásában, jelesül a jelenkor gazdasági elitjében szereplő nők életútjának rekonstruálásában. 

Az életútkutatás irányzatai 

A magyar szociológiai kutatások mindez idáig csak elvétve használták az életútkutatás 
módszerét, méltatlanul mellőzték ezt a társadalomtörténetben már korábban elterjedt és széles-
körben használt elemzési lehetőséget. 

Az életútkutatás két fő iskolából nőtt ki: az egyik iskola az elsősorban kvantitatív elem-
zést megvalósító német szociológia, a másik csoport pedig a történészek inkább kvalitatív mód-
szereket, és sokszor kisebb adatbázisokat vizsgáló csoportja. 

Eltérő szándékokkal alkalmazták a kvalitatív és a kvantitatív módszereket a két tudo-
mányterület művelői. A szociológus kutatók főleg azért használták az életútkutatást, mert úgy 
vélték, hogy ezzel képesek a társadalmi mobilitáskutatás módszertani hiányosságainak kiküszö-
bölésére.2 Az intergenerációs mobilitáskutatás egyik legfőbb hátránya ugyanis az volt, hogy ko-
rábbi eszközeivel mindig csak a társadalom adott állapotát tudta leírni. A statikus elemzés kö-
vetkeztében csak egy adott keresztmetszetet tudott bemutatni, figyelmen kívül hagyva olyan 
fontos tényezőket, hogy például a vizsgált egyének életciklusuk, karrierjük teljesen különböző 
szakaszaiban vannak, különböző kohorszokba tartoznak, és éppen ezért a legkevésbé sem lehet 
őket egységes csoportként kezelni. „A hagyományos mobilitási tábla ezzel két generáció egy sor 
teljesen különböző karrierfolyamatát aggregálta, amelyek legalább félévszázados periódust fog-
tak át."3 A társadalmi mobilitáskutatás másik módszere, az útelemzés is egy kiragadott időpont-
ban írja le a társadalom mobilitási jellemzőit, keresztmetszetet ad, de figyelmen kívül hagy né-
hány igen fontos szempontot, így például azt, hogy a vizsgált egyén hány éve dolgozik, ami pe-

1. A tanulmány a „Nök a gazdaságban: a menedzserek" című OTKA kutatás (F4578) és a Közép-Európa Egyetem (RSS 176/93) támogatásá-
val jött létre. 

2. MAYER.K.U., 1993 ; MAYER, K. U.-HUININK, J., 1993.;KOHLLM., 1993.; BLOSSFELD, I i P„ 1990.; SORENSEN.A., 1990. 
3. BLOSSFELD, A., 1990. 119. p. 
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dig nagyban befolyásolja az eljövendő karrieresélyeket. Az életútkutatás éppen ezen hiányossá-
gok miatt irányította figyelmét az egyén élete során bekövetkezett változásokra, az intragenerá-
ciós mobilitásra. 

A történeti és szociológiai életútkutatás iskolái között igen sok az eltérés: különböznek 
a megközelítések és a módszerek. A történeti életútkutatás inteijúk segítségével, az egyéni életu-
tak rekonstruálásával igyekszik fényt deríteni arra, hogy az egyes társadalmi csoportok életét, 
lehetőségeit, szokásait miként befolyásolták társadalmi és történelmi események.4 A módszer 
sokféle forrást használ fel, teret engedve a múlt szubjektív rekonstrukciójának is. Ez azt jelenti, 
hogy az oral history számol azzal a lehetőséggel, hogy a kérdezett nem mindig ugyanúgy re-
konstruálja a múlt eseményeit, ahogyan azok pontosan megtörténtek, egyes eseményeknek -
visszatekintve - nagyobb jelentőséget tulajdonít, esetleg némileg módosítja, hiszen olyan esemé-
nyekre kell visszaemlékezniük a kérdezetteknek, amelyek időben sokszor már távol vannak. 
Éppen ezért sok szempontból kevéssé megbízhatónak tartják ezeket az interjúkat a múlt rekonst-
ruálása szempontjából, rendszerint nem is használják a kutatás kizárólagos adatforrásaként, 
hanem kiegészítik „kemény" adatokkal is. A szociológiai életútkutatás ezzel szemben a nép-
számlálás, vagy a mikrocenzus alapján rekonstruálja a kohorszok (=születési évek) társadalmi 
mobilitását, munkaerőpiaci folyamatait, hangsúlyozva a kereső tevékenység jelentőségét az éle-
tutak intézményesülésében. A kvantitatív szociológiai módszer tehát nemcsak az általa elemzett 
populáció nagyságában tér el a történeti iskolától, hanem abban is, hogy milyen relatív fontos-
ságot szán a kereső tevékenységnek az egyéni életút vizsgálata során, illetve mennyire lép túl az 
egyénen, és vonja be annak környezetét is az elemzésbe. 

Az életútkutatás történész és szociológus alkalmazói több elemzési síkot is bevonnak a 
kutatásokba: egyszerre szemlélik az egyén életében bekövetkezett változásokat, azaz az egyéni 
életciklust és a családi ciklust, a kettő együttes változásait, átmeneteit, eseményeit veszik szem-
ügyre, azt vizsgálják, hogy az egyének miként igyekeznek összhangba hozni, harmonizálni az 
egyéni és a családi élet eseményeit. Hogyan illeszkedik egymáshoz például a gyermekszülés és a 
szakmai előrejutás, a továbbtanulás és a család anyagi helyzete: erre az illeszkedésre utal az 
időzítés és a szinkronizáció fogalma. A családtörténet kutatói a hetvenes évek kezdetétől egyre 
több változtatással és újítással járultak hozzá a módszer továbbfejlesztéséhez és széleskörű al-
kalmazhatóságához. Túlléptek azon a ponton, hogy csak a családi és az egyéni élet állomásait 
vizsgálják, és igyekeztek bevonni az elemzésbe a tágabb környezetet is. Annak a gondolatnak az 
empirikus ellenőrzésére vállalkoztak, hogy a történelmi feltételeket, körülményeket is figyelem-
be vegyék az egyének karriervonalának elemzésekor. „Az életút megközelítés az egyéni és a 
kollektív családi magatartás közötti kölcsönös kapcsolatokat vizsgálja, ahogyan azok az emberek 
életében és a történelmi kontextusban változnak. Az életút megközelítés azzal foglalkozik, ho-
gyan mozognak az emberek az életük során és a történeti időben, és milyen a családtagok vi-
szonya egymáshoz, ahogyan a személyes és történeti időben utaznak. "5 (Kiemelés: N. B.) 

Az egyének tehát összehangolják tevékenységüket a többi családtagéval, és igazodnak a 
társadalmi, történelmi feltételekhez. Azt azonban kevéssé vizsgálták, hogy ez az igazodás az 
adott társadalmi csoportok esetében pontosan hogyan is zajlott, a szinkronizálásnak és az alkal-
mazkodásnak melyek azok a jelenségei, amelyek már nemcsak az egyén szintjén ragadhatok 
meg, hanem a társadalom egészére, vagy legalább annak bizonyos szegmenseire igaznak bizo-
nyulnak. Bizonyos történelmi események pedig egy adott ország határain is túlnyúlhatnak és 
minden egyéb tényezőnél inkább befolyásolhatják az egyének és családok sorsát. Ilyen hatással 

4. HARAVEN, T. K., 1982. 
5. Uo. 6. p. 
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bírtak például a világháborúk, járványok, miként ezt a japán és amerikai kohorszokat összeha-
sonlító vizsgálatok is bizonyítják. A történelmi események hatása sokszor nem fejeződik be egy 
adott generációnál, hanem továbbörökítődik, jelentősen meghatározva a „gyerekek" sorsát és 
perspektíváit.6 

Az életútkutatás tehát egyrészt interdiszciplináris megközelítést igényel, másrészt pedig 
a társadalom különböző szintjein egy időben zajló események együttes vizsgálatát. Éppen ezért a 
történészek jogosan vetették fel, hogy az életutak megértéséhez több idősík egyidejű használata 
szükséges. Ennek során rendszerint megkülönböztetik az egyéni időt (individual time), a családi 
időt (family time), az ipari időt (industrial time) és a történeti időt (historical time). A „családi 
idő" olyan életút-események időzítését jelöli, mint a házasság, gyermekszületés, fiatal felnőttek 
elhagyják a családi otthont, és az egyének különböző szerepekbe való átmenetét, ahogy a család 
mozog az élete során. Az „egyéni idő" és a családi idő erősen szinkronizáltak, mivel a legtöbb 
egyéni életút-átmenet kollektív családi átmenetekkel van kapcsolatban... A családi és egyéni 
időt befolyásolja a „történeti idő", - a szélesebb társadalomban zajló általános társadalmi, gaz-
dasági, intézményi és kulturális változások,7 (Kiemelés: N. B.) 

A fenti idézetek megvilágítják, hogy az életútkutatás az a módszer, amely lehetőséget 
nyújt arra, hogy az egyén életében bekövetkező eseményeket, változásokat, helyzeteket ne pusz-
tán biográfia adatként kezeljük, hanem összefüggésbe hozzuk a társadalom makroszintű folya-
mataival, hiszen az egyéni életutak a gazdasági és társadalmi feltételek között formálódnak. 
Ebben megegyezik a kvantitatív életút elemzést végző kutatók véleménye is. „Az életutak nagy-
számú hatáselem - gazdaságilag és politikailag meghatározott alkalmi struktúrák, kulturálisan 
rögzült elképzelések, törvényként ható életkori normák, intézményesült pozíciószekvenciák és 
átmenetek, individuális döntések, szocializációs folyamatok és szelekciós mechanizmusok -
eredményei."8 

A életutak történeti elemzése arra az eredményre jutott, hogy az életút átmenetek időzí-
tése tekintetében drámai változások történtek: az egymás után következő átmeneteket 
(életeseményeket) korábban szinte kizárólagosan a kollektív családi döntések és szükségletek 
szabták meg, - például hogy egy lány férjhez mehetett és elköltözött hazulról - az átmenetek 
időzítése egyenetlen, kiszámíthatatlan (erratic) volt. A 20. század során, különösen a II. világ-
háború után az időzítések egyre inkább individualizálódtak, és az életkori normákhoz igazod-
tak.9 

Az életutak tehát a történelmi folyamatok következtében különösen az elmúlt évtize-
dekben fokozott mértékben intézményesültek és individualizálódtak. Az individualizálódás fo-
galma arra utal, hogy az egyének életútja egyre inkább az egyénből indul ki, ahhoz igazodik, 
megnövekedett mértékben maga az egyén dönt életpályája alakulásáról. Az életutak individuali-
zálódása azonban nem jelenti azt, hogy ezáltal megbomlana a társadalmi struktúra, inkább an-
nak átalakulását jelzi, mivel nő az egyén előtt^lló lehetséges életutak száma. Az egyéni életutak 
általában nem lesznek egymástól gyökeresen eltérőek, mert erőteljesen igazodnak az életkori 
normákhoz, és ezáltal intézményesülnek. Az életutak individualizálódása és intézményesülése 
tehát egyszerre zajlott le. Az utóbbi időben azonban Nyugat-Európában fokozatosan új tendenci-
ák alakultak ki (például a házasság nélküli együttélések széleskörű elterjedése), amelyek meg-

6. HARAVEN, T. K -MASAOKA, K., 1988. 
7. HARAVEN, T. K„ 1982. 7. p. 
8. MAYER, K. U„ 1993. 112. p. 
9. John Modell-t idézi: HARAVEN T. K., 1991. 
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kérdőjelezik az intézményesülés tendenciát. Azonban ezek az új minták is sokszor nagyon gyor-
san elteijednek, egyre többen követik őket, és így rövid időn belül intézményesülnek.1 

Az életút intézményesülésében az egyik legfontosabb tényezőt az jelenti, hogy a kereső 
munkával töltött időszak, életszakasz kiemelt fontosságúvá válik az egyén életében, hiszen az 
egyéni élet jelentős részét lefedi. Azonban az életút kereső munka előtti és utáni szakaszai is 
erőteljesen intézményesülnek. A kereső tevékenység előtti szakaszt az (államilag szervezett és 
intézményesített) oktatási rendszer alkotja, a kereső tevékenységgel való felhagyás után az egyé-
nek többnyire nyugdíjasok lesznek, tehát a (szintén intézményesített) nyugdíjrendszer határozza 
meg ezt az életfázisukat.11 

Mivel a jelen tanulmány a nők egy foglalkozási csoportjának, a vezetők életútjának 
magyarázatára tesz kísérletet, szükséges feltenni a kérdést, vajon különböznek-e egymástól a 
férfi és a női életutak, és miben ragadhatok meg a különbségek. Az életútkutatás általában nem 
„érzékeny" a nemek szerinti különbségekre (gender blind), ezért olyan általános kategóriákkal 
dolgozik, amelyek alapvetően a férfiak tipikus életútjain alapulnak. Kohli (1993) úgy véli, hogy 
az életút általa ismertetett hármas tagolása (oktatás, kereső tevékenység, nyugdíj) egyre inkább 
érvényes a nőkre is. Vegyük azonban alaposabban szemügyre, hogy miben is különböznek egy-
mástól a férfi és női életutak! Nézzük meg a fentiekben említett, kiemelt fontosságú intézménye-
sült életszakaszokat! 

1. Oktatás A férfiak és a nők életútjuk során megközelítőleg ugyanannyi évet töltenek az okta-
tásban. Korábbi hátrányukat, lemaradásukat gyorsan „behozták" a nők, a népesség fiatalabb 
korcsoportjainál jelentősen javulnak a nők iskolai végzettségi mutatói, növekszik arányuk a 
felsőoktatásban. Azonban ha nemcsak a mennyiségi jellemzőt vesszük figyelembe, hanem az 
iskolai és a szakmai végzettség jellegét is, akkor feltűnnek a nemek szerinti eltérések. A nők 
inkább „nőies", a férfiak „férfias" szakmákat tanulnak. „Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy 
noha a férfiak és a nők a későbbi életre vonatkozóan azonos formális előképzettséggel ren-
delkeznek, azonban a képzettség fajtája szempontjából nem bírnak azonos kezdőpozíciók-
kai."12 

2. Kereső tevékenység A gazdasági aktivitási ráták a világ minden részén azt mutatják, hogy a 
nők életében is egyre fontosabbá vált a kereső tevékenység, és ezzel egyidőben egyre több nő 
jut be vezető pozícióba (noha többnyire csak annak alsó szintjeire). A gyereknevelés és a 
háztartási teendők azonban továbbra is jelentős részben a nők, nem pedig a házastár-
sak/partnerek megosztott feladatait képezik. A karrier előtt álló nők éppen ezért sokszor vá-
laszút elé kerülnek, dönteniük kell a család és a karrier között. A férfiak és a nők életútja bár 
napjainkra jelentősen közelített egymáshoz, azonban helyzetük még nem egyforma. A 
kvantitatív adatok ugyan sok hasonlóságot mutatnak, azonban a kvalitatív mutatók külön-
böznek. Ennek oka egyrészt az, hogy miként a képzettségbeli eltérések jelezték, a férfiak és a 
nők jellegzetesen más és más foglalkozásokban dolgoznak, másrészt Nyugat-Európában a 
nők egy jelentős része részidőben dolgozik. „A férfiak és nők szakmai pályafutásukat hasonló 
formális végzettséggel kezdik, ám nagy különbséggel fejezik be, ha a pénzt, hatalmat és 
presztízst vesszük figyelembe."13 Ennek következtében is a nők sokszor kevésbé tartják fon-
tosnak a kereső tevékenységet, mint a férfiak. 

10. KOHLI, M„ 1990.; 1993.; MAYER, K. U., 1993.; SORENSEN, A, 1990. 
11. KOHLI, M„ 1993. 
12. SORENSEN, A, 1990. 312. p. 
13. Uo. 314. p. 
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3. Nyugdíj A nyugdíj szempontjából is közeledik egymáshoz a férfiak és a nők életútja, általá-
ban ugyanaddig az életkorig dolgoznak, vagy legfeljebb egy-két évvel előbb mennek nyug-
díjba a nők mint a férfiak. (Magyarországon kivételesen alacsony a nők nyugdíjkorhatára.) 
Összességében tehát jelentős mértékű közeledésről beszélhetünk a férfi és női életutak kö-
zött. Elsősorban a minőségi ismérvek tekintetében figyelhetjük meg azt, hogy jellegzetes 
különbségek továbbra is fennállnak. 

A történeti életútkutatás hagyományaiból és megközelítéséből nőtt ki angolszász terüle-
ten az az új kutatási terület, amely élettörténetek (life history) és munkatörténetek (work history) 
rekonstruálását tűzte ki célul.14 Munkájuk során a kvalitatív és kvantitatív módszer ötvözésére 
helyezik a hangsúlyt, fontosnak tartják az egyén élete, az intézményi és a társadalmi struktúrák 
között viszonyok elemzését, és elsősorban longitudinális adatfelvételekre támaszkodnak. Az élet-
és munkatörténetre vonatkozó adatok elemzésével reményeik szerint munkaerőpiaci előrejelzé-
sekre is vállalkozhatnak, a nők jövőbeli munkavállalási trendjeit kívánják felvázolni. 

Az adatbázis: életútinterjúk 

A vizsgálat anyagát egyrészt a gazdasági elitre vonatkozó kérdőíves adatfelvétel jelen-
tette,15 és az említett vizsgálathoz kapcsolódva 1993/94 telén a mintában szereplő női vezetőkkel 
életútinteijúk készítettem és elemeztem. A női gazdasági vezetők két csoportját vizsgáltuk: 1. 
bankárok 2. ipari vállalatok vezetői. Mindazokkal a női vezetőkkel igyekeztünk életútinteijút 
készíteni, akik a reprezentatív adatfelvétel két említett szegmensében (bank, iparvállalat) dol-
goztak. 

A kutatás során 14 bankárnővel és 15 vállalatvezetővel készült életútinteijú. Az inter-
júk lehetőséget nyújtottak az életút szubjektív rekonstrukciójára, így összevethettük a női veze-
tők objektív helyzetét szubjektív vélekedésükkel. A bankárnők közül a reprezentatív mintába 
bekerülők 88 %-a válaszolt az interjú kérdéseire is, vállalati szférában ez az arány némileg ala-
csonyabb, 71 %-os. Ez azt jelenti, hogy a vállalatoknál most zajló privatizáció miatt sok inter-
júalanynak „elege van már mindenből", sokkal bizonytalanabbak gazdasági és személyes kilátá-
saik. 

A női vezetők életútjainak rekonstruálása során felmerülő első kérdés az volt, hogy 
vajon miként használhatók a fentiekben említett fogalmak és definíciók a kutatás középpontjá-
ban álló csoportra, a női menedzserekre. 

Elemzésünkben - Hareven terminológiájának megfelelően - az egyéni időt az életrajzi 
adatok, életszakaszok szolgáltatják, a családi időt a főbb családi események és szakaszok 
(házasságkötés, gyermekszülés, válás), a történeti időt pedig a politikai és gazdasági berendez-
kedés kisebb-nagyobb változásai, a gazdasági reform bevezetése, illetve a reformok visszafogása, 
a gazdasági, az intézményi és a kulturális változások, (beleértve az oktatási és a bankrendszer 
„megkettőzését", a nőpolitikái határozat bevezetését), és az 1990-es rendszerváltozás jelenti 
esetünkben. 

A következő meghatározandó kérdés az, hogy mit tekintünk kohorszoknak. 
Kohorsznak a szociológiai köznyelv ugyanis többnyire az azonos évben született egyéneket, az 
egyes „évjáratokat", esetleg korcsoportokat tekinti. Az életúttal foglalkozó szakirodalomban 
azonban ennél tágabb meghatározást használnak. Eszerint azon egyének alkotnak egy 

14. DEX, S„ 1984., 1991.; CROMPTON, R.-LE FEUVRE, N., 1992. 
15. „A gazdasági elit átalakulása - empirikus szociológiai kutatás" Kutatásvezető: Lengyel György. 
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kohorszot, akik egy adott időpontban - például egy adott naptári évben - átéltek egy bizonyos 
eseményt}6 Ez lehet a születés, a házasságkötés, az első gyermek megszületésének időpontja, 
vagy pedig ami a női vezetők esetében különösen kézenfekvő lehetne, az első munkába állás 
ideje. A történeti és a szociológiai elemzésekben az a legelterjedtebb megoldás, hogy születési 
kohorszokkal dolgoznak, azaz a kohorsz életkora mindig egybeesik a kohorsz tagjainak életko-
rával. Ez nyújtja a legegyszerűbb lehetőséget arra, hogy a történelmi idő hatását a legpontosab-
ban megragadhassuk, emellett megkönnyíti a longitudinális kutatásokat is, hiszen egyszerre 
képes mérni az életkori és a periódushatást.17 

Az életkor, a születési év alapján történő csoportképződés mellett szól az is, hogy - a 
kvantitatív életútkutatók szerint - az egyén életében, életútjában az egyik legfontosabb dátum a 
18. életév, mivel addigra többnyire intézményesül az életút, elég határozottan kirajzolódnak az 
egyének további lehetőségei, akár felsőfokú tanintézményben folytatják tanulmányaikat, akár 
munkába állnak. Ekkorra igen erőteljesen behatárolódik, hogy az egyének előtt milyen életpá-
lyák állnak nyitva, és melyek zárulnak be. A 30. életév körül éppen ezért már stabil kohorszok 
vannak, amelyeknek pályája, lehetőségei csaknem teljesen megszabottak. Különösen a nők esé-
lye csekély arra nézve, hogy az általuk megkezdett életpályán lényegesen módosítsanak.18 

A kohorsz-fogalom fenti definíciója szerint tehát azok a személyek alkotnak egy 
kohorszot, akik egyaránt átéltek valamilyen eseményt. A kutatásunkban szereplő női menedzse-
rek születési időpontja széles skálán mozog, ezért nem lehet egyszerűen életkori kohorszokat 
képezni. A kohorszok elkülönítéséhez tehát még egy eseményt kell választanunk. A választás az 
1968-as gazdasági reformra esett, egyrészt annak gazdaságpolitikai jelentősége miatt, másrészt 
pedig azért mert így viszonylag jól elkülöníthető, csaknem egyenlő létszámú csoportokat kap-
tunk Mint említettük, az életútkutatók között általánosan elfogadott az a megállapítás, hogy a 
18. életév igen fontos határkő az életút további lefutásában. Éppen ezért döntöttünk a két ese-
mény „kombinálása" mellett, azaz azok a vezetők kerültek az egyik csoportba, kohorszba akik 
1968-ban már elmúltak 18 évesek, azaz életpályájuk már többé-kevésbé adott volt, amikor a 
gazdasági reformot bevezették, míg a másik csoportot azok képezik, akik az adott időpontban 18 
évesnél fiatalabbak voltak. 

A fenti szempontok alapján tehát az I. kohorszba tartozó személyek 1950 előtt szület-
tek, míg a II. kohorszba került nők 1950-ben és azután születtek. A mintavétel sajátosságából 
következően - jelesül hogy a kutatás célja nem az volt, hogy két egyenlő létszámú kohorszot 
emeljen ki, hanem hogy a jelenlegi gazdasági élet reprezentánsait vizsgálja - nem várhatjuk, 
hogy a két kohorsz egyenlő létszámú legyen. A kohorszok egyenlőtlen aránya egyszersmind azt 
is tükrözi, hogy a vállalati szektorban az idősebb generáció igen nagy számban van jelen, azaz 
vállalati körben „felülreprezentáltak" az 1950 előtt születettek (=vállalati I. kohorsz), akik felté-
telezésünk szerint a másik három csoporttól (bank I, II és vállalat II) eltérő iskolázottsági és 
karrierutat fognak felmutatni, míg a bankárnők között a fiatalabbak vannak többségben. A 
kohorszok szerinti vizsgálódás mellett a legkézenfekvőbb különbségtétel a bankoknál és a válla-
latoknál dolgozó női vezetők között adódik, hiszen eltérő tapasztalatokkal és eltérő perspektí-
vákkal rendelkeznek a bankárnők és vállalati vezetők. A fentiekből következik, hogy az átlagos 
életkor némileg alacsonyabb a bankároknál, mint a vállalati vezetőknél. (Bankárnők: 43,5 év, 
vállalati vezetők: 46 év.) Az adatok statisztikai elemzéséből az is kiderült, hogy csaknem min-
denki rendelkezik felsőfokú végzettséggel. 

16. HAREVEN, T. K., 1982.; BLOSSFELD, H P„ 1990.; MAYER, K. U.-HUININK, J., 1993. 
17. HAREVEN, T. K., 1982.; BLOSSFELD, H. P„ 1990., KOHLI, M„ 1990.; MAYER, K. U.-HUININK, J„ 1993. 
18. BLOSSFELD, H. P„ 1990. 
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Az itt sorra kerüfő életútelemzés kvalitatív jellegű, és a következő kérdéseknek kíván 
különös figyelmet szentelni: 
- Hogyan alakultak a női vezetőknél az egyéni és a családi élet eseményei, az életszakaszok, az 

iskolai pályafutás, pályaválasztás, karrier? 
- Hogyan hatottak az intézményi és kulturális változások, a rendszerváltozás (a gazdaság, a 

felsőoktatás reformja, a gazdaságpolitikai intézkedések) a női vezetők lehetőségeire, pályafu-
tásaira? Hogyan figyelhető meg a történeti idő hatása az egyén pályafutásoknál? 

- Milyen különbségeket és sajátosságokat figyelhetünk meg a fenti szempontok alapján a női 
vezetők különböző csoportjai - egyrészt bankárnők és vállalati vezetők, másrészt fiatalabb és 
idősebb kohorszok - között? 

Az eredmények 

A közelebbi vizsgálódás, és különösen az életútkutatás rámutat arra, hogy nem beszél-
hetünk a női gazdasági vezetők egységes csoportjáról. Az elemzés során a női vezetők különböző 
csoportjaival találkoztunk: különbségek vannak egyrészt a fiatalabb és idősebb kohorszok között, 
másrészt szegmensenként is eltérő a női vezetők helyzete. 

A foglalkozási minták történeti változásával a fiatalabb generációknak könnyebb is 
követhető példát találniuk, - egyrészt feltehetően dolgozó anyáik példáját, másrészt pedig a 
nyugati emancipált nő példáját. A minták jelenléte és a normák változása egyszerűbbé teszi a 
fiatalabbak számára, hogy egyensúlyt találjanak magánéletük és kereső tevékenységük között. 

A vezetővé válás formális kritériumát a felsőfokú végzettség megszerzése jelentette. 
Ezen a téren jelentősen javultak a nők esélyei az elmúlt évtizedekben. A változások a '60-as 
években voltak a legdinamikusabbak, amikor a felsőoktatási rendszer „megkettőzésének" ered-
ményeképpen megnőtt a felsőoktatásban résztvevő nők száma: különösen a közgazdasági főisko-
lákra kerültek be felülreprezentálva, elindítva ezáltal a közgazdászpálya feminizálódását. A nők 
esélyeiket legjobban iskolázottsági színvonaluk kibővítésével tudták megvalósítani. 

Éppen ezért az első akadályt az jelentette, hogy a nők jelentős része (40 %-a) nem ta-
nult tovább felsőoktatási intézményben nappali tagozaton. Ennek okát a családok azon 
„racionális" döntésében kereshetjük, miszerint alkalmazkodtak egyrészt a család gazdasági lehe-
tőségeihez, másrészt az általánosan elfogadott társadalmi normáknak megfelelően a kisebb súlyt 
helyeztek a lányok iskoláztatására. Ez a szempont az idősebb kohorszoknál játszott szerepet, a 
fiatalabb kohorsznál már változtak az iskolázási minták, a felsőfokú oktatásban való részvétel az 
intézményesült életút részévé vált. Nem állítjuk ugyanakkor, hogy a döntés meghozatala az 
éritettek ellenére történt, hogy ők ezt valamiféle hátrányként tudatosították volna. Ezeknek a 
nőknek azonban csak megkésve és jóval nagyobb erőfeszítéssel sikerült hozzájutniuk a diplomá-
hoz. Ez azt is magával hozta, hogy ezáltal csak később juthattak vezető állásba. Ez a „téves" 
döntés a jelenlegi pozícióból visszatekintve különösen fájdalmasnak tűnik. Nehezen, sok erőfe-
szítéssel korrigálhatóak csupán ezek az életpályák. 

A nappalin végző, vállalati karriert kezdők pályafutása gyorsan ívelt felfelé. Azon vál-
lalatvezetők, akik nappalin szereztek diplomát 2-4 éven belül vezető állásba is kerültek, nem kis 
részben a „történeti idő", a gazdasági változás következtében. A női vállalatvezetői karrierek 
fejlődésében fontos szakasz volt, hogy a hetvenes években jelentős feldolgozóipari fejlesztések 
történtek Ez látható egyrészt a kibővülő vállalati karrier lehetőségeken, az interjúk során a válla-
lati szférában dolgozó kérdezettek is nagy lelkesedéssel beszéltek erről a periódusról. Az eltérő 
munkaerőpiaci lehetőségek, illetve a változó gazdasági körülmények miatt a bankárnőknek lé-
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nyegesen többet, 8-10 évet kellett várniuk az első vezetői állásra. A kétszintű bankrendszer be-
vezetése előtti éveket a bankosok többsége a Magyar Nemzeti Bankban vagy a Pénzügyminisz-
tériumban töltötte. Az említett két intézményből már egyenes út vezetett a nyolcvanas évek kö-
zepén újonnan létrehozott kereskedelmi bankokhoz. 

Az MSZMP-tagság eltérő súllyal szerepelt a két csoport múltjában, és ez a két csoport 
tagjainak (főleg időben) eltérő rekrutációját mutatja. A bankárnők mindössze 1/4-e, a vállalati 
szférában dolgozók több mint fele volt párttag.19 Nemcsak szektoronként, hanem kohorszonként 
is jelentős eltérést találhatunk. Egyrészt mindkét vállalatvezetői kohorsz lényegesen nagyobb 
„pártaktivitásf' mutatott, mint a bankár kohorszok, másrészt a fiatalabb kohorszokat sokkal ke-
vésbé sikerült bevonni a pártba, mint az idősebbeket, amely azt mutatja hogy a régi típusú karri-
erek fontos része - előfeltétele vagy következménye - volt a párttagság. 

Elmondható, hogy az érintettek nem érezték annak előnyét, hogy a kormány, illetve a 
párt valamilyen módon támogatta volna őket pályafutásuk során, még akkor sem ha karrierjük 
kezdete a nőpolitikái határozatok idejére (1970) esett. Az általunk vizsgált csoportban a nők 
egyetlen kivételtől eltekintve egyáltalán nem érezték az MSZMP és kormányhatározat pozitív 
hatását, sőt nem is tudtak arról, hogy ilyesmi egyáltalán létezett. 

A nők többsége férihez ment, és gyereket is vállalt. Független a kohorsztól és a vizsgált 
szektortól az, hogy a kérdezett hány éves korában ment féijhez. Adataink arra utalnak, hogy a 
házasságkötés az életpálya normatív átmenetét alkotja, amelyek kevéssé függenek a szülői ház-
tartások anyagi lehetőségeitől, és inkább az egyének életkorához kötődnek, ez pedig egybecseng 
a társdadalomtörténeti kutatások már idézett eredményeivel. A gazdasági karrieren elinduló 
vezetőnők számára Magyarországon mindeddig nem merült fel úgy a kérdés, hogy választani 
kelljen a gyermekvállalás és a hivatás között. A valódi kérdés mindeddig úgy hangzott, hogy 
vállaljanak-e egynél több gyereket, és hogy milyen hosszú időre szakítsák félbe munkájukat a 
gyermeknevelés miatt. A nők mindegyik szektorban és kohorszban nagyon tudatosan döntöttek a 
munka rövid megszakítása mellett, az anyagi tényezők fontosságán túl szinte mindig a karrier 
mielőbbi folytatása volt a szemük előtt. A fiatal kohorsz egy része úgy érezte, hogy megáll nél-
küle a világ, ha nem megy vissza egy éven belül a munkahelyére. A karrierorientált, szakmájuk 
iránt erőteljesen elkötelezett nők elég nehezen tudtak megbirkózni a gondolattal, hogy nekik 
nincs más feladatuk mint a gyermeknevelés. A két feladatterület harmonizálásának sikeressége 
igen nagy mértékben függött a nagyszülői segítségnyújtástól. 

A menedzserek nem egyforma reményeket támasztanak jövőjükkel szemben: két ténye-
ző együttes hatását figyelhetjük meg, amikor a vezető nők előtt álló (szubjektív) perspektívákat 
nézzük, vagyis azt, hogy ők hogyan látják helyüket az elkövetkezendő évek gazdasági 
átlalakulásában, milyen munkahelyeket képzelnek el maguknak, milyen előrejutási lehetőségek-
kel. 

Az egyik meghatározó tényező az életkori hatás: minél idősebb a kérdezett, annál na-
gyobb valószínűséggel szerepel tervei között, hogy biztonságban eltöltse a nyugdíjig hátralévő 
néhány esztendőt. A másik fontos tényező a szektor hatás, azaz az expanzióban lévő bankszek-
torban jóval nagyobbak a szakmai perspektívák, az itt dolgozók nagyléptékű dolgokban gondol-
kodnak, sok olyan feladatot látnak maguk előtt, amelyet szívesen végeznek, és amelyek további 
lehetőségeket rejtenek magukban. A vállalati szektorban, amelyben a gazdasági kilátások sokkal 
kedvezőtlenebbek, gyakrabban találhatunk olyan (női) vezetőket, akik nemcsak a vállalat, ha-

19. Jelenleg egyikőjük sem tagja semelyik pártnak. 
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nem a saját helyzetüket is kilátástalannak ítélik meg.20 Összességében tehát az idősebb vállalat-
vezetői kohorsz az, amely a legkevésbé látja, hogy hol lesz a helye az átalakulások, átszervezé-
sek után. Ez az a csoport, amelyet sok szempontból a gazdasági és társadalmi átmenet áldozatá-
nak tekinthetünk, amely elvesztette a korábbi biztos támpontokat, és az új helyzethez csak korlá-
tozottan tud alkalmazkodni. A munkahely tulajdonjellege, tehát hogy valaki állami vállalatnál 
vagy magántulajdonban lévő cégnél dolgozik, szintén erőteljesen befolyásolja a terveket. A fiatal 
bankokosok másként látják a perspektíváikat, hiszen még ma is szinte korlátlanok a lehetősége-
ik 

Összegzés 

A női menedzseri életutak rekonstruálása során világosan elkülöníthetünk két eltérő 
típust. Az egyik csoportot a(z állami) vállalati szférában foglalkoztatott nők alkotják. Az amúgy 
is idősebb vállalati szegmensben dolgozó nők társadalmi jellemzői kevésbé „kedvezőek", karri-
erjük konfliktusosabb volt a családi viszonyokat jelző változók tekintetében, a magánélet és a 
munka összeegyeztetése nem teljesen sikerült, legalábbis adataink tanúsága szerint. Ennek a 
csoportnak a tagjai kevésbé elégedettek helyzetükkel, lényegesen gyakrabban élnek egyedül, 
mint többi nőtársuk, az iskolai végzettségük is az átlagosnál gyakrabban műszaki főiskola, vagy 
műszaki egyetem. A műszaki diploma tulajdonosainak pedig jelenleg nem kedveznek a munka-
erőpiaci folyamatok. A munkaerőpiac jelentősen leszűkült az iparvállalatok körében, és ez lé-
nyegesen csökkenti a munkavállalók mobilitási lehetőségeit. Magas körükben a válási ráta, a 
régi típusú vezetési stílus feltehetően sok keménységet kívánt tőlük, nagy elfoglaltságot, amely 
azonban a hagyományos családi munkamegosztással nem volt összeegyeztethető. A két terület 
egyértelmű konfliktusba került egymással. Az átlagos életkoruk is magasabb a minta átlagánál.21 

Ezeket a nőket igen sok esetben az emancipációs politika áldozatainak nevezhetjük. 
A női vezetők másik kirajzolódó csoportját a fiatalabb, legnagyobb részben egyetemi 

végzettségű felsővezetők, bankárnők alkotják. Többségében felsőfokú közgazdasági végzettségük 
van, amely jól konvertálható. A bankszféra expanziója csaknem korlátlan munkaerőpiaci lehető-
ségeket nyújtott számukra. Ezek a csoportok olyan fiatal (vagy legalábbis fiatalos) nőkből áll-
nak, akik többsége számára már természetes, hogy nemcsak a férfiakhoz hasonlóan részesülnek 
a kereső tevékenységből, hanem a férj is kiveszi a részét a reproduktív munkából. Ez a csoport 
általában már eredményesebben harmonizálta a munkát és a családi életet. Többnyire nagy az 
önbizalmuk, elégedettek helyzetükkel, a gazdasági elit tagjának érzik magukat. Ez utóbbi cso-
port katalizátorként működhet közre abban, hogy egyre több nő kerüljön eredményei elismerése 
következtében felelős vezető pozíciókba. 

20. Ebben szerepet játszik az is, hogy a vállalati kohorszokban felülreprezentáltak az idősebbek, ezért a kohorsz- és életkori hatás némiképp 
összemosódhat. 

21. Különösen szembetűnő a különbség az iparvállalatoknál dolgozó férfiak és nők között néhány szociológiai változó, így például az első 
beosztás, az iskolai végzettség, a családi állapot, a háztartásnagyság és a gyermekszám tekintetében. 
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VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM : SUPPLEMENTUM: 
SZERKESZTŐ: Á. VARGA LÁSZLÓ, HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

Szabó Dániel 

IN HOC SIGNO VINCES! 

(Egy nem versengő választás történetéhez) 

A Hatalom, az átkos Nemezis 
(s vele a Nők, a Pia és a Bridzs) 
megdőlt - győzött a Demokrácia 
(s vele a Bridzs, a Nők és a Pia). 

Hilaire Belloc: Az általános választásról1 

1906 áprilisában, közel másfél évnyi politikai és kormányzati válság, a parlament mű-
ködésének majdnem egy éves gyakorlati szüneteltetése után győzött, azaz kormányrakerült Ma-
gyarországon a nemzeti koalíció: a Függetlenségi Párt, az Alkotmánypárt és a Néppárt. 

A kormányrakerülés után szinte első feladatként jelentkezett az országgyűlési választá-
sok megtartása. A választójogi törvény szerint maximum három hónap telhet el az országgyűlés 
feloszlatása és az új országgyűlés összeillése között, s a Fejérváry kormány - uralkodói felhatal-
mazással - 1906 február 19-én oszlatta fel az országgyűlést. A következőkben erről a választás-
ról, a különböző pártokat meghatározó értékekről, s ezen értékeknek, vagy legalábbis népszerű-
ségüknek a választási zászlók hirdetés szövegeiben való ellenőrzéséről írok. 

Az 1906-os választásokig a magyarországi parlamenti pártrendszer alapvetően két mo-
dellben működött: 
1. Hosszú éveken keresztül, gyakorlatilag a kiegyezéstől egy hegemón többpártrendszernek 

nevezhetjük azt. Ennek jellemzője az volt, hogy bár országosan több párt indult a választáso-
kon (egy részük, ha nem is a hagyományos értelemben, de akár regionális pártnak is nevez-
hető) gyakorlatilag egyetlen egy pártnak volt esélye a választások megnyerésére, azaz a kép-
viselőházi többség megszerzésére. Ez abból következett, hogy a meghatározó ellenzéki ten-
dencia a kiegyezéses rendszer megszüntetését tette célkitűzései középpontjába, s ezért rend-
szeren (a politikai rendszeren) kívüli pártnak vagy tendenciának tekinthetjük. Nem alakult 
ki olyan párt vagy pártcsoport mely alkalmas lett volna arra, hogy alternatívát képezzen az 
„állandó" kormánypártnak s ezáltal felvesse a parlamenti váltógazdálkodás lehetőségét. 

2. 1905 januáijában lényegileg megváltozott helyzettel állunk szemben: az ellenzéki pártok és 
csoportok koalíciója valóban alternatívát képezett a kormánypárttal szemben, s a választáso-
kon le is győzte azt. Ezen alternatíva mint kiderült, azonban csak a politikusok és a választók 
politika-felfogásában, gondolataiban létezett, a dualista szisztéma, az uralkodó (akarata és 
jogai) nem tették lehetővé a győztes koalíció kormányrakerülését. Közel másfél év politikai 
harcainak, vagy ha akarom huzavonájának kellett eltelnie ahhoz, hogy a koalíció 
kormányrakerülhessen s ehhez meg kellett változnia, azaz a koaliciós programból ki kellett 

1. Fordította GERGELY Á, 1982. 56. p. 
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vetnie a „rendszerellenes" pontokat. Mindez, mint bizonyítani szeretném, nem jelentette a 
követelések mögött álló ideológiának, felfogásnak elvetését, s az 1906-os, a kormányrajutás 
utáni választás, a pártokat és a személyeket tekintve nem jelentette a koalíció szubjektív 67-
essé válását. 

Az 1906-os választásokon a koalíció programja a választók szemében ugyanaz volt, 
mint 1904 novemberében, annak megalakulásakor. Még a politikusok egy része sem tudta, hogy 
az április eleji kormányrakerülés előfeltétele az úgynevezett katonai programpontok ejtése volt. 
Erre semmi sem utalt a választási kampányban sem. Bár a jelöltek nem beszéltek konkrétan a 
katonai kérdésekről, stílusuk - irályuk - azonos volt az alig másfél évvel előttinek. Az 1904 
november 19-i a „Nemzethez" intézett kiáltvány még arra utalt, hogy a konfliktus alapja, a poli-
tikai issue a kormányzat katonai költségvetési javaslata volt: „... az ellenzéki pártok lelkiismere-
te és képviselői kötelessége pedig nem engedte, hogy a királynak úgy is fölötte nagy hatalmát 
egyoldalúan emeljék, és másrészről az úgyis megterhelt nemzeti erőt csökkentsék. A viták fo-
lyamán tehát mind élénkebbé vált az az óhajtás, hogy nyelvünk és nemzeti míveltségünk intéz-
ményesen ültettessék be a magyar hadseregbe és a királyi udvartartásba is, valamint a közös 
intézményekbe s ekként a királyi hatalom erősödésével tartson lépést nemzetünk erősödése is."2 

Tehát a nemzet veszélyben van, mert az uralkodói abszolutizmus erősödik, a katonai terhek nö-
vekednek. A katonai javaslatokat visszavonták, a hadsereg „magyarításának" több évtizedes 
ellenzéki követeléséről „ideiglenesen" lemondtak; így ez a konkrét kérdés nem merülhet fel. 
Felmerülhet s megmarad ugyanakkor a nemzet erősítésének jelszava Ausztriával (az örökös 
tartományokkal) szemben konkrétum nélkül, de igen intenzív emocionális erővel. A már idézett 
kiáltvány egyértelműen ördögöt faragott a harminc éve kormányon ülő Szabadelvű Pártból, s 
annak vezetőjéből, az 1904. november 18-i „zsebkendőszavazást" kiagyaló és megvalósíttató 
Tisza Istvánból. „Ilyen tervet csak gonosztevő elme gondolhatott ki és csak gonosztevő kéz hajt-
hatott végre."3 Az 1905-ös választáson hathatott és hatott is az ellenfél befeketítése (vagy hogy 
stílszerű legyek be fekete-sárgítása), de 1906-ban nincs sehol az ellenfél: a választás előtt a sok-
évi kormánypárt feloszlatta magát, gyűlölt vezetője, Tisza visszavonult: nincs konkrét ellenfél. 
Ellenfélnek lehet ugyanakkor beállítani a testi valójában jelen nem lévő múltat. Vissza lehet 
térni a „Nemzethez" stílusához, ahol az apokalipszis veszélyének felvillantásával találkozunk: 
„Ha ez büntetlenül marad: örökre vége az ezeréves alkotmánynak."4 A büntetés részben megtör-
tént, a bársonyszékeket megszabadították az eddigi kormánypártiaktól. Ugyanakkor továbbra 
lehet hirdetni, hogy az eddigi ellenzék maga a megváltó, s hatalomra kerülésével minden szép 
és jó lesz. Hangsúlyozni lehet a „Nemzethez" szavaival, hogy a koalíció támogatására szükség 
van „mindaddig, míg alkotmányos szabadságunkat nem biztosíthatjuk. Mindaddig, míg hazánk 
boldogságát és dicsőségét vissza nem vívjuk."5 

Az új, a koalíciós kabinet, részben önálló kormányprogramként meghirdethető célkitű-
zések hiánya miatt, az első pillanatban átmeneti kormányként jelenik meg a politikai társadalom 
- a választójogosult állampolgárok - előtt. A koalíciós pártok és politikusok azt hirdetik, hogy 
egyes, pillanatnyilag elkerülhetetlenül szükséges, politikai és igazgatási feladatokat végre kell 
hajtani, és el kell fogadni, az új, általános alapokra fektetett, választójogi törvényt. Majd az új 
törvény alapján létrejövő törvényhozás fog a gyakorlatban a korábbi kormányoktól és pártoktól 

2. Szövetkezett ellenzék. 4. p. 
3. Uo. 7. p. 
4. Uo. 9. p. 
5. Uo. 11. p. 
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eltérő programja megvalósításához kezdeni. Az adott pillanatban az átmenetiség mítosza az al-
ternatív politikai cselekvés elodázásának ideológiájával azonos. 

Az átmenetiség sugalmazása igen fontos a választások szempontjából is. Nyilvánvaló, 
hogy az adott pillanatban, 1906 tavaszán a választások nem arról szólnak, hogy ki (melyik párt, 
pártcsoport) alkot majd a választások után kormányt, nem arról szólnak, hogy milyen politika 
megvalósítására kerül sor a választások után: mindezek már eldőltek. (Kétségtelen tény, hogy a 
koalícióban lévő negyvennyolcasok és hatvanhetesek aránya befolyásolhatja a kormánypolitikát, 
de ez is inkább a korai megegyezés, mint a választások kérdése, Tisza István részben azért osz-
latja fel a Szabadelvű Pártot, hogy volt párthívei közül minél többen vehessenek részt, egy koa-
líciós párt: az Alkotmánypárt színeiben a választásokon). A választások alapvető feladata (az 
alkotmányjogi követelményeknek való megfelelésen kívül) a populáris legitimáció biztosítása a 
kormány (s annak bármilyen politikája) számára. Meg kell győzni a választókat arról, hogy 
döntési szituációban vannak, s a politikai rendszer „normális" működése visszatért. 

A választásokat a koalíció koalíciós módon kísérli meg lebonyolítani, azaz elosztja a 
kerületeket pártjai, illetve annak jelöltjei között. 1905 januárjában is megegyezéses alapon in-
dultak a választáson a koalíciós jelöltek. Míg azonban akkor a magyarországi pártrendszer egy 
pszeudó kétpártrendszerként működött: a kormánypárttal szembenállt a győzelem esélyével ren-
delkező koalíció, addig 1906 tavaszán nincs kormányképes ellenzék, pártszinten csak marginá-
lis avagy regionális pártok jelentkeznek ellenzékként, így akár egypárti választásnak is nevez-
hetjük mindezt. Az 1906-os választás hozta talán a legplasztikusabban felszínre a pártrendszerek 
azon általános jellegzetességét, hogy azokat a politikai cleavages-okat tükrözik, amelyekben 
létrejöttek, s igen nehezen alkalmazkodnak formájukban: azaz a meghatározó pártok létében az 
új helyzetekhez.6 

Szinte minden választókerületben megjelenik egy plakát, s a helyi lapok „Nyílttér" ro-
vata, melyért a szerkesztőség nem vállal felelőséget szintén közli a három koalicionált párt veze-
tőinek aláírásával, hogy ki a hivatalos jelölt. 

A jelöltállítás végső soron megfelelt a koalíciós pártok várakozásának. Összesen a 413 
kerületben 696 jelöltet lépett fel. Közülük 516 a koalicionált pártokhoz tartozott, függetlenségi 
színekben 370 jelölt indult. Ellenzéket, avagy ellenséget a nemzetiségiek (80 jelölt) s a pártszí-
nezet nélkül induló volt szabadelvűek képviselhettek (36 jelölt), 49 jelölt vallotta magát valame-
lyik szocialista párt hívének, de alapvetően nem a győzelemért, hanem a választás idején köny-
nyebben tartható gyűlésekért szálltak sorompóba. Igazi küzdelemről tehát nem lehet szó. „A 
klasszikus választások alapvetően koherensen kapcsolják össze a következő három változót: a 
választók szabadsága, többpárti verseny, és olyan eredmények, amelyek befolyásolják a kor-
mányalakítást."7 1906-ban Magyarországon alapvetően megadatott az adott három faktor közül 
az első, bár ha Seton-Watson írásait nézzük, azt látjuk, hogy a nemzetiségiek ellen szabadság-
korlátozó intézkedéseket is alkalmaztak. Nem adatott meg lényegileg a második faktor, nem volt 
ténylegesen többpárti verseny, s maximálisan korlátozottan jelentkezett a harmadik faktor: a 
koalíciós kormány működését, melynek parlamenti bázisán belül a 48-as tábor megkérdőjelezhe-
tetlen volt. részben befolyásolhatta, hogy az uralkodóval való megegyezés alapján a miniszterel-
nöki székbe jutó 67-es Wekerle Sándor mekkora (bár kisebbségi) 67-es képviselőházi bázissal 
rendelkezhet. Hasonlított a helyzet azon nem-pluralista, de formailag versengő választásokra, 
ahol nem több párt, de több jelölt verseng, s amelyeket Jerzy J. Wiatr konszenzus választásnak 
nevezett, amelyben a választás nem azt határozza meg, hogy ki fogja vezetni az országot, hanem 

6. A pártrendszerek stabilitására s az új ellentéteknek ezekbe való beépülésére lásd: LIJPHART, A., 1979. 453-455. p. 
7. HERMET, G„ 1978. 4-5. p. 
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azt, hogy miként fogják vezetni az országot.8 Érdekes módon ez a miként nem a magyarországi 
politikai életet másodsorban meghatározó agrárius-merkantil ellentét mentén, hanem az elsőd-
leges frontvonal a közjogi kérdés, illetve annak szimbolikus ábrázolásai mentén alakult ki. 

A dualizmuskori pártpolitikai rendszer, kialakulásától fogva, elsősorban nem-társadal-
mi érdekekre alapozott pártokat tartalmazott, a szavazati joggal rendelkező állampolgárok nem 
dönthettek a racionaltás mindennapi értelmében, érdekeiket felismerve, mikor a választásokon 
egyik vagy másik politikai csoport, párt mögé sorakoztak. Ezen aktusoknál a meghatározó a 
kiegyezéspárti és kiegyezés-ellenes politikus, párt közti választás lehetősége lett; leegyszerűsítve 
egy választópolgár vagy kormánypárti (kiegyezéspárti, azaz 67-es) vagy ellenzéki (kiegyezés-
ellenes, azaz 48-as) beállítottsággal rendelkezett. Nem állítom, hogy a dualizmus története során 
nem került sor olyan országgyűlési választásra, amelyen a versengő pártokat és a rájuk szavazó 
állampolgárokat ettől eltérő issue állította szembe, de ez a lényeget tekintve inkább csak helyi, 
esetleg regionális szinten s nem az országos versengés színterén jelentkezett. Ez az alapvető 67-
es 48-as megoszlás eleve szűkké tette a politikai piacot, hiszen e duális pártrendszerben 48 soha-
sem képezett, képezhetett kormányzati alternatívát - ami a viszonylag kisszámú, azaz a többség 
eléréséhez elégtelen függetlenségi jelölt fellépésében is tükröződött.9 

Mindennek következtében a választók, részben nemzeti, részben felekezeti faktorok 
által is meghatározottan, emocionálisan azonosultak egy-egy párttal. Ez az azonosulás, össze-
kapcsolva a kormányváltás lehetőségét nem hordozó választások létével, nem tette szükségessé, 
nem tette lehetővé a választópolgár politikai nézeteinek felülvizsgálatát, s így hosszú távon, 
stabilan működött. Változás a választói magatartásban (országos aggregációban) csak az érzel-
mi, a hangulati elemek változásával és nem utolsósorban a jelzett 48-67 ellentét időleges meg-
bomlásával (felfüggesztésével) jöhetett létre.10 Ilyenre került sor a már említett 1905 januári 
választásokon, ahol a 67-es kormánypárttal egy vegyes (67-es és 48-as) koalició állt szemben, 
ahol a 67-esek többsége korábban a kormánypárt tagja volt, így az eddig többé-kevésbé stabil 
pártazonosulás a személyekkel való azonosuláson keresztül is megbomolhatott. Ugyanakkor 
éppen a 67-esek (sőt volt kormánypártiak) jelenléte a koalícióban hitette el a politikusokkal és a 
választókkal a politikai váltógazdaság adott pillanatban való lehetőségét. 

1906-ban, mint említettem a helyzet még furcsább: a gyakorlatilag egypárti (de 
többesjelöltes) választásnak kell a kormányzati rendszer legitimációját biztosítania. Ehhez min-
denekelőtt a választópolgárok mozgósítására van szükség, rá kell venni őket, hogy függetlenül a 
választás döntés voltától vegyenek részt a választási-szavazási rítusban. így az ellenfél hiánya 
ellenére megtörténnek a komoly előkészületek, s április végén, május elején „szinte normális" 
választás zajlik az országban. A mozgósitásban meghatározó szerepet játszottak a szimbólumok. 
Ezeknek használata lehetővé tette a politikusok, a politikai vezetők számára, hogy tényleges 
cselekvést imitáljanak. A választópolgárok hite a politikai vezető cselekvésének létében megha-
tározó a választók (de általában a tömegek) mozgósításában.11 

8. HERMET.G., 1978. 7. p. 
9. Az érdekek és a választói magatartás összefüggéseire ld. KÜCHLER, M., 1980. A hosszú ideig élesen szembeállított két választói típust: a 

racionális faktorok, ún. kemény változók által meghatározottat, illetve az elsősorban környezeti, emocionális elemek által irányítottat az 
utóbbi évtizedekben megpróbálták átértékelni. A szembeállításra ld. SILBEY, J. H.-BOGUE, VV. B.-FLANIGAN, W. H., 1978. Az újabb 
megközelítések elfogadják Anthony Downs 1957-ben megjelent The Economic Theory of Democracy című munkájával s úgy vélik a vá-
lasztók is költség haszon „számítás" alapján viselkednek, ha kis befekcíctéssel megismerkedhetnek a programokkal, s úgy vélik, hogy vala-
milyen előnyük származik a választásból döntenek és elmennek szavazni, ha nehézségeik akadnak, akkor vagy távolmaradnak. A megisme-
rés folyamatát természetszerűleg legalább annyira érzelminek mint értelminek kell tekinteni. Ld. FIORINA, M., 1981.; VVOLFINGER, 
R.E.-ROSENSTONE, S. J„ 1980. 

10. Ilyen jellegű pártazosonulási változásokat ismertet CAHN, E., 1907. 
11. Ld. ROTUNDA R-, 1986. 5. p. 
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Ez a jelenség a választásoknak a politikai rendszerben betöltött helyével kapcsolatos. 
Magyarországon is általánosan elfogadott volt az a mítosz, mely szerint „szavazatával a választó 
ellenőrizheti képviselőjét és a politika egészét; az a polgár, aki nem megy el szavazni, nem pa-
naszkodhat a rossz kormányra; és általában véve is, a választások alkotják a demokrácia bázi-
sát."12 A politikai vagy politizáló társadalom elképzelésében meghatározó szerepe van a rend-
szeresen megtartott választásoknak, részben azért, mert a két elkülönült egység a politikai társa-
dalom és az állam kapcsolattartásának igen látványos formájáról van szó. A választásoknak a 
„bevett elképzelésektől eltérő funkciójuk van. Lehetőséget nyújtanak az embereknek arra, hogy 
elégedetlenségüket vagy elragadtatásukat kifejezzék, és eltölthesse őket a Jelenlét" érzése. Ez 
azonban elsősorban egy rituális aktus, és nem annyira a politika tényleges alakításában való 
résztvétel. Mint minden rítus (akár a primitív, akár a modem társadalmakban) a választások is a 
közös társadalmi alapértékekre hívják fel a figyelmet, és arra, hogy fontos és ésszerű a választott 
politika támogatása."13 

A választás statisztikája 

Az 1906-os választásokon már a jelöltállításkor, a mandátumelosztáskor kiderült, hogy 
nincs szó a kormány politikai meghatározásáról, nincs tényleges politikai piac: a kormánytöbb-
ség már a választás tényleges lebonyolítása előtt biztosítva van.14 

A 413 választókerületből 176-ban csak függetlenségi, 26-ban csak alkotmánypárti, 17-
ben csak néppárti politikus jelentkezett a mandátumért: így a képviselőházi helyek 53 %-a már 
eleve a kormányé volt. További 41 kerületben csak a koalicionált pártok jelöltjei léptek fel egy-
mással szemben, így a parlamenti helyek további 10 %-a is kabinettámogató volt. Abszolút biz-
tos koalíciós győzelmet ígért az a 38 kerület is, melyekben a hivatalos függetlenségi vagy alkot-
mánypárti jelöltnek csak szocialista ellenjelöltje akadt. Összesítve a kormánykoalíció már a vá-
lasztás megkezdése előtt tudta, tudhatta, hogy a megalakuló képviselőház politikusainak majd-
nem három negyede (71,2 %) támogatni fogja. Ezek után nem meglepő, hogy az 1905 januárjá-
ban jól működő koalíciós fegyelem is megbomlott. Míg akkor csak 10, ekkor 51 kerületben in-
dultak egymás ellen a különböző koalíciós pártokra esküvő, vagy hivatkozó jelöltek, s az, hogy 
ezek közül kettőben nem „kormánypárti" nyer, igazán nem veszélyezteti a többséget. Mindez 
csak alátámasztja azon korábbi állításomat, hogy a hatalom számára a választás csak annyiban 
bírt jelentőséggel, hogy levezethette a másfél éves válság folyamán fölhalmozódott (főleg emoci-
onális) feszültségeket, méghozzá aktív tevékenységgel: a szavazat leadásával, s egyben legiti-
málhatta az új kormány jövőbeni tevékenységét is. 

A választási eredmények azt mutatják, hogy a politikai áru szűkössége alapvetően nem 
valamiféle külső, felső kényszer eredménye, hanem legalább ennyire a kereslet diverzifikálatlan-
ságának következménye volt. A választójogosultak elfogadták az adott alternatívát, vagy alterna-
tivátlanságot s a kerületek 87 %-ában koalíciós politikusnak juttatták a mandátumot. A függet-
lenségi párt a mandátumok 61 %-ával abszolút többséghez jutott (ez a korábbi megegyezés 
alapján nem befolyásolta a kormányösszetételt). Csak a választókerületek 9 %-ában fordult elő, 
hogy ellenzéki (nemzetiségi, szocialista vagy pártonkívüli) jelölt győzött egy koalíciós fölött. 

12. EDELMAN, M, 1979. 2. p. 
13. Uo. 2-3. p. 
14. A választás statisztikai adataira ld. KISZEL Y G., 1906. 
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Az 1906 tavaszi választások egyszerre mutatták fel a választási megegyezésből, a vá-
lasztás legitimációs funkciójából, valamint az esetleges helyi ellentétekből, lokális konkurenciá-
ból következő jellegzetességeket. 

A megegyezésre, a választások abnormális voltára mutatott, hogy a kerületek 46 %-
ában közfelkiáltással született követ, s a többi kerületben is a korszakban szokásosnál alacso-
nyabb volt a választási résztvétel. A választójogosultak jelentékeny része érezte úgy, hogy az 
adott pillanatban nincs szükség a politikai döntéseknél aktív résztvételére.15 

A másik jellegzetességet: a helyi ellentéteket, valamint a választások legitimáló funk-
ciójának komolyan vételét mutatja, hogy a nem-közfelkiáltásos kerületekre átlagosan 2,3 jelölt 
jutott, mely arány többé kevésbé megfelel a korabeli magyarországi választási átlagnak.16 

Wekerle Sándor miniszterelnök, tudatában lévén a választások legitimáló funkciójának a követ-
kezőket jelenti ki a mandátumelosztásra nála panaszkodó vidéki politikusoknak: „Tisztelt ura-
im! Mindenekelőtt megjegyezni bátorkodom, hogy akkor, midőn a pártok egymással egyességre 
léptek az iránt, hogy a küzdelmet egyes kerületekben egymással nem veszik fel, a kötelezettség, 
amelyet vállaltak, csakis az, hogy az egyes pártok a másik párt jelöltjét ajánlják és saját részük-
ről hivatalos jelöltet nem állítanak; de a választók szabadságát ezen egyezmények mellett is 
tisztelik, és az, ha valaki az egyesült pártok ajánlását nem kívánja tekintetbe venni és a küzdel-
met fel kívánja venni, a választás szabadságánál fogva természetesen meg sem akadályozha-
tó."17 A miniszterelnöki „engedély" és a választók szabadsága kifejezés, természetesen nem vo-
natkozik a koalíción kívül álló ellenzékiekre, mindenekelőtt a nemzetiségiekre. Wekerle, mikor 
egyes pénzintézetek és vállalatok fölajánlják a választási pénztárhoz való hozzájárulást, ezt 
„nem fogadta el, hanem odautasította az illetőket, hogy pénzüket olyan jelölt támogatására költ-
sék, aki notórius nemzetiségi ellenféllel küzd valahol."18 

A koalíciós egyezmény „fegyelmezetlen" betartásának egyik legfurcsább példájával 
Maros-Torda vármegye Ákosfalvi kerületében találkozhatunk. Itt 5, azaz öt függetlenségi jelölt 
csap össze, mutatva a helyi konfliktusokat, a szabadjára engedett egyéni ambíciókat s egyben 
azt, hogy egyedül a világmegváltónak nevezett függetlenségi eszmék keretében remélhető a vá-
lasztási győzelem. 

Míg Ákosfalva jelöltjei sokaságával, addig a Tolna vármegyei Szekszárd az első válasz-
tási forduló szorosságával tarthat számot figyelemre. Itt az 1884 óta függetlenségi képviselő csap 
össze egy ifjabb, mozgalmárnak is nevezhető ugyancsak függetlenségivel. A második választási 
fordulót egy szocialista jelölt indulása, s az általa kapott 3, azaz három szavazat kényszeríti ki. 
Pótválasztásokra 1906-ban általában véletlenszerűen, de szinte mindig a koalíción kívüli jelöltek 
föllépése következtében kerül sor. Hol egy szocialista, hol egy nemzetiségi, hol egy pártonkívü-
liként induló volt szabadelvű akadályozza meg, hogy a politikai összecsapás már az első fordu-
lóban, a pillanatnyilag félretett 48-67 vonalán, vagy az idősek és az utóbbi időben aktivizálódott 
fiatalok harcaként legitimizálja a koalíciós kormány kétségbe nem vonható abszolút többségét. 

Pozsony városát esetleg kivételnek tekinthetjük, hiszen itt „normális" a dualizmus meg-
szokott cleavage rendszerének megfelelő választásokat tartottak, de alaposabb szemrevételezés-

15. 1896-ban 72-, 1901-ben és 1905-ben 69-, 1906-ban csak 62 %-os volt a szavazással eldöntött mandátumoknál a választási résztvétel. 
1 S96-ban 140-, 1901 -ben 118-, 1905-ben 117-, 1906-ban pedig 192-, volt az olyan kerületek száma, ahol egyhangú, azaz ellenjelölt nél-
küli volt a választás. 

16. 1896-ban 2,2-, 1901-ben 2,3-, 1905-ben 2,4. 
17. Magyar Hírlap 1906. április 20. 
18. Hoitsv Pál: Régi magyar alakok című müvéből idézi DOLMÁNYOS I., 1976. 21. p. Hoitsy nyomán Dolmányos is 1905-re teszi a leírt ese-

tet, de ekkor Wekerle nem vett részt a pártpolitikában, így egyértelmű, hogy a történet csak 1906 áprilisára értelmezhető. 
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nél kiderül, hogy az itteni két választás is magán viselte az országos jellegzetességeket.19 Az 
egyik választókerületben Popovics Sándor pénzügyminisztériumi államtitkár, klasszikus hiva-
talnoki pályával háta mögött a hivatalos jelölt, alkotmánypárti színekben. Jelölésekor a 
„Pozsonyi Független Polgárok Köré"-nek elnöke, az 1905-ben és 1910-ben is függetlenségiként 
a választásokon vereséget szenvedő Bartal György királyi közjegyző elmondja róla: „az alkot-
mányrabló kormánytól nem egy ízben felajánlott miniszteri tárcát mily erélyesen utasította visz-
sza, s hogy államtitkári állását is csak a koalíció határozott felkérésére tartotta meg."20 Popovics 
tehát tipikus központi jelölt, akit a koalíciós pártok meghatározó helyi szervezete a koalíciós 
fegyelem alapján támogat. 

A hivatalos mandátumelosztással elégedetlen függetlenségiek ellene léptetik fel Földes 
Gyula pozsonyi ügyvédet, aki az ekkor 44 éves Popovicsnak, a maga 77 évével, apja lehetne. 

A másik kerületben is alkotmánypárti a hivatalos jelölt: Molecz Dani hatvanéves helyi 
ügyvéd. A 67-es Moleczcel szemben először az ugyancsak 67-es Bartal Aurél volt szabadelvű és 
darabont főispán lép fel pártonkívüliként. Ő testesíti meg a 67-es ortodox kormánypárti, úgyne-
vezett óliberális vonalat, röviden s kissé leegyszerűsítve Tisza István politikáját. Amint említet-
tem, a dualizmuskor uralkodó politikai irányzatai közül egyedül ez van ellenzékben 1906-ban. 
Ugyanezen kerületben lép fel függetlenségi jelöltként Sziklay Ottó, 49 éves helyi ügyvéd, aki a 
„nemzeti ellenállás" idején kezdett el politizálni, azaz mozgalmi jelölt. 

Különböző párti jelöltek: hivatalosak és nem hivatalosak; kormánytámogatók és ellen-
zékiek, mégis programeszédeikben több a tartalmi azonosság, mint az eltérés. Inkább irályuk, 
mint irányuk különbözik. 

A tartalmi azonosság mellett, azonban, jelentősek az érzelmi, hangulati, megfogalma-
zási eltérések. Ezek hivatottak a kiegyezés óta hagyományos szimbólumok hangsúlyozására egy 
olyan pillanatban, mikor ezen stabil szimbólumoknak, a mágikus számoknak nincs tartalmi 
jelentősége, 48 és 67 még a kormányhoz való viszonyban sem jelent eltérést. 

Az adott szituációt a 67-esek „békének" a 48-asok „fegyverszünetnek" nevezik. A 
Fejérváry időszakot valamennyi jelölt elítéli, s míg a 67-esek, mindenekelőtt Bartal, az adott 
időszak magas állású tisztviselője, nemcsak az alkotmányellenesnek nevezett kormányzatot, de a 
„nemzeti ellenállás" következtében beállott „anarchiát" is hibáztatják, addig Sziklaynál és az ő 
beszédéből sokat merítő Földesnél már a Bécs elleni 400 éves az önálló Magyarországért folyta-
tott küzdelem is megjelenik. 

A pozsonyi első kerületben Popovics kijelenti: „egy pillanatra sem lehetnek kétségben 
az iránt, hogy Deák Ferenc nagy művének, amelyet az 1867. évi kiegyezés alatt ismernek, híve 
vagyok." Földes Gyulát hívei így kolportálják: „Mint hajdan apáink Kossuth Lajost, álljuk körül 
mi is Kossuth öreg barátját." Ezek szimbolikus különbségek Kossuthot és Deákot nyilvánosan 
mindenki a haza nagyjainak tartja, de a személyekre való utalás jelzi a 48-67 érzelmi eltérését. 

A pozitív programpontokban az egység hangsúlyozása a meghatározó. A Fejérváry 
kormánytól örökölt, a koalíciós kormányt létrehozó paktum alapvető pontját képező, választó-
jogi reformról mindenki mint szükségesről beszél lényegileg egybehangzóan. Többé kevésbé 
egybehangzóak a korlátok is: „Mindezen reformok azonban úgy valósítandók meg, hogy a ma-
gyar állameszmét, a magyar államiságot szolgálják és megerősítsék." „Biztosítékokat kell találni 

19. Pozsonyban ekkoriban a 24 éven felüli férfiak 27,5 %-a rendelkezett választójoggal. Meghatározó közöttük az iparhoz és kereskedelemhez 
kapcsolódok aránya (52,9%), ugyanakkor több mint egyharmaduk valamilyen (állami, törvényhatósági vagy magán) tisztviselő volt. A ma-
gyarországi választókerületek többségével szemben, elenyésző volt a valamilyen módon a mezőgazdasághoz kapcsolódok aránya (7,2 %). 
A három nemzetiségű városban a választók között felülreprezentáltak voltak a magyar anyanyelvűek. A 24 éven felüli magyar férfiak 34,4 
%-a, a németek 26,7-a, a szlovákok 7 %-a rendelkezett választójoggal. A 137 szlovák szavazó a politikai jogokkal rendelkezőknek elenyé-
sző kisebbségét, 3,3 %-át tette ki. L. Az 1910.évi. képviselőház irományai. 

20. Ny. H. 1906. április 24. Az idézett programbeszédek megjelentek ugyanezen lap április 24. illetve 27-i számában. 
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arra nézve, hogy az ország egységes magyar jellege csorbát ne szenvedjen." „A reformnál a ma-
gyar nemzeti jellegnek csorbát szenvednie nem szabad." Egyértelmű az idézett kijelentésekből, 
hogy mindenki változtatni akar, de az is, hogy a változtatás mértéke, radikalizmusa nem tisztá-
zott. A pozitíve legradikálisabban fogalmazó Földes a legradikálisabb a korlátok felállításában 
is, mikor kijelenti, hogy „Reformálni (kell) a választási törvényt az általános egyenlő választói 
jog alapján ... A választói jog kiterjesztését mindazokra óhajtja, akik magyarul írni és olvasni 
tudnak." 

Ennél a kérdésnél is nyilvánvaló, hogy maguk a képviselőjelöltek sem tisztázták, hogy 
minek van nagyobb vonzereje: a konkrét kérdésnek, az issue-nak, azaz a választójog általánossá 
tételének, vagy a nem racionalizálható, csak emocionálisan ható egységes magyar állam védel-
mére való hivatkozásnak. 

A nemzet egységének szükségessége és ennek intézményesülése valamennyi program-
beszédben megjelenik. A függetlenségi jelöltek azonban, részben a párt hagyományosan ellen-
zéki voltából, részben saját nem-hivatalos voltukból következően jelzik, hogy számukra nem 
elégséges a koalíció avagy a kormány, mint a fenti cél hordozója. Ezen belül és nem ezzel szem-
ben hangsúlyozzák saját pártjuk meghatározó szerepét és a régi szimbólum, a 48 mellé felsora-
koztatják az újat, a tulipánt is. „A munkásnak nincs más pártra szüksége, mint a 48-as pártra, 
nemzeti zászlóra és a tulipánra," - jelenti ki Sziklay. formailag a szociáldemokratákkal vitat-
kozva. gyakorlatilag a függetlenségieknek a koalíción belüli hegemóniáját hangsútyozva. Erre 
annál is inkább szükség van, hiszen, mint ugyanő kijelentette: „átmenetileg 67-es alapon vállal-
kozott a koalíció a kormányalakításra." Ezt a 67-et a 48-asoknak valahogyan kompenzálni kell, 
s ezt csak a helyzet ideiglenes voltának és a függetlenségi párt erejének hangsúlyozásával képe-
sek megkísérelni. 

A jelzett azonosságok meghaladják a jelzett hangulati különbségeket, sőt a hangulati 
elemek is igen hasonlóak. A politika középponti kategóriája a „nemzet", de a választópolgár 
számára nem adatik, nem adathatik mérőszalag, hogy eldöntse ki az igazán nemzeti politikus, 
hanem pusztán arra van lehetősége, hogy a sok igazán nemzeti politikus között ki a nemzetibb. 
Egyértelműen nem racionális kérdésfelvetésről van szó, s pusztán érzelmi faktorok dönthetnek. 

Az első kerületben a hivatalos jelölt győz, a másodikban pótválasztásra kerül sor a 
nem-hivatalos függetlenségi politikus és a volt főispán között. A második fordulóban a pártkü-
lönbségek jobban hangsúlyozódtak; részben mivel már országos szinte lezárult a választás, s így 
élesebb ellenségképet lehetett kialakítani, főleg itt, ahol az ellenfelet, mint volt szabadelvűt, volt 
darabontot hazafiatlansággal lehet vádolni. Nem véletlen, hogy Bartal kénytelen a város napi-
lapjában a Nyílttér rovatban bizonygatni, hogy főispánsága idején városa és családja ellátására 
nem idegen iparosokat foglalkoztatott, tehát nem igaz, hogy ellene van az iparpártolásnak, s a 
legújabb nemzeti szimbólumnak, a tulipánnak.21 S ekkor, a második fordulóban megjelenhet az 
eddigi liberális korszaknak nemcsak közjogi, de agrárius, újkonzervatív, látensen antiszemita 
kritikája is: „S büszkén vonul be az alkotmányvédők győztes serege az országházba, hogy ősi 
alkotmányunkat körülsáncolja, hogy a jognak érvényt, a törvénynek tiszteletet szerezzen, azt a 
megszaporodott szavazó polgárok millióinak oltalmába helyezze, hogy az egyoldalú kegyetlen 
tőkegazdaság erkölcstelen és romboló hatásától megvédje a kis gazdát, iparost és kereskedőt, 
hogy kikorbácsolja a templomból a kufárokat, a húsos fazekak pártját, kiknek nem a közjólét, 
csak saját telhetetlen gyomruk és feneketlen zsebük volt hitvallásuk, hogy megélhetést és jólétet 
teremtsen e haza népének és mindenek előtt szabadságát adja vissza, mert e nélkül csak szolga-

21. Ny.H. 1906. május 5. 
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lélek lehet boldog, de nem a szabadnak született magyar." - szól, a győzelmet a második fordu-
lóban megszerző, Sziklay felhívása. -

Eladható-e a politika? 

Az eddigiekből kiderülhetett a dualizmuskori magyarországi választásokon, ugyanúgy 
mint általában a politikai választásokon, a választók egy-egy politikai iránynak alapvetően csak 
szimbólumaival találkoznak, s az adott szimbólumot ütköztetik elégedettségükkel vagy elégedet-
lenségükkel. Az 1867-et követő időszakban amint említettem, az elégedetlenség kifejezése (az 
ellenzékre) való szavazás nem járt, nem járhatott kormány (illetve politika) váltással az 1905-ös 
választást kivéve. A választók a jól megválasztott szimbólumokkal tisztában voltak, s nem iga-
zán foglalkoztak az adott szimbólum, legyen az valamely misztikus szám (67 vagy 48), avagy a 
politikai katolicizmus keresztje stb. pillanatnyi tartalmával; a pártprogramok s a programbeszé-
dek tartalmi (azaz nem szimbolikus) elemeinek figyelembe vétele a politikai elit szűk csoportjá-
nak „szórakozása" maradt. 

1906-ban ezek a szimbólumok kevésbé voltak alkalmazhatóak, hiszen az ország legje-
lentősebb pártjai nem egymás ellen, hanem közösen léptek fel. Az ellenség (ellenfél) kijelölés-
nek ekkor át kellett alakulnia, vagy legalábbis súlypontjában módosulnia kellett. Az új kormány 
egy olyan időszak után, s egy olyan politikuscsoportból jött létre, melynek meghatározó jelszava 
és részben magatartásformája az ún. „nemzeti ellenállás" volt. Az adott jelszóra való utalás 
szélsőséges megfogalmazása a következő lehetett: „Ha a sovinizmus németgvűlőletre késztet, 
még mindig parlagon hever tetterőnk."23 Az összefogó erő, az összefogó szimbólum a dualiz-
mus klasszikus cleveagejéből következett: versengés, avagy szembenállás a másik oldallal. Ma-
gát az uralkodót, nem lehetett bevonni az ellenségképbe, függetlenül attól, hogy nyilvánvaló 
volt, hogy nagyrészt az ő ellenállásán bukott meg minden korábbi kormánykísérlet, lehetett 
viszont ellenségnek beállítani az „osztrák" oldalt. Egy 67-es 48-as politika számára viszont igen 
nehéz megtalálni azt a szimbólumot, amely a „németekre" keni az összes problémát. Ezért ada-
tott jó szimbólumként a tulipán. Az 1906-os helyzet egyszerre mutatott kontinuitást és eltérést a 
dualizmus korábbi időszakaival. Folyamatos volt, a korábbi szimbólumok használata, amelyekbe 
össze lehetett foglalni az addigi politikai „tapasztalatot", ugyanakkor az eltérő szituáció, a poli-
tikai árutermelők, azaz a pártok összefogása kényszerítette ki az új szimbólum létrejöttét és 
használatát.2'1 

A tulipán mint ismeretes a kormányzati válság utolsó hetében jelentkezett (nem vélet-
lenül március 15-re antedatálva) mint az osztrákellenes harc szimbóluma, praktikusan a magyar 
iparpártolás jelképeként. A harci virágot elő lehetett venni a választások idején s ebbe csoma-
golni (meg nem engedhető képzavarként) a magyar önállóság szimbólumát. Röviden levezetve: 
ha magyar árút vásárolunk megerősödik iparunk, kialakul az örökös tartományoktól független 
gazdaságunk, lehetővé válik a vámelkülönülés, s aztán ki tudja tán még a függetlenség is. Alter-
natívaként 67-es oldalról, de ideiglenesen 48-asok által vallottan is: a mi megerősödésünk az 
örökös tartományok meggyengülésével jár, s a Monarchia központja egyre inkább Budapestre 
tevődik át. 

22. Melléklet a Ny. H. 1906 május 16. számához. 
23. Magyar Posta 1906. július 15. Mire tanít a tulipán? 
24. A politikai szimbólumok létrejöttének szituációira ld. ELDER, C.-COBB, R., 1983. 31-32. p. 
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Az adott többé-kevésbé homogén szimbólumrendszer tényleges népszerűségét ellen-
őrizhetjük egy speciális gazdasági ágazatban: a választási rekvizitumok termelésének és keres-
kedelmének területén is, megnézhetjük, hogy az a jelkép, aminek segítségével a politikát árusít-
ják, mennyire működik az árukereskedelemben. 

Választásokra a dualizmus korában szabályszerűen előbb három azután öt évente került 
sor. Ez azt jelentette, hogy a politikai árúajánlatnak tulajdonképpen csak viszonylag lassan kel-
lett alkalmazkodnia az esetleg változó kereslethez. Az árukereskedelem területén a kereslet és 
kínálat egymáshoz alkalmazkodása nem engedett meg ilyen hosszú időintervallumokat. A ke-
reskedőknek azonnal alkalmazkodniuk kellett a változott kereslethez, ha nem akartak tönkre 
menni. Úgy vélem, hogy nem pusztán az árukinálatból, hanem az árúkhoz kötött, s a hirdeté-
sekben, reklámokban megjelenitett értékekből jól lehet következtetni egy társadalom, vag}' leg-
alábbis annak egy szegmensének értékeire. Az árukereskedelemben még jobban érvényesül az az 
elv, hogy: „Eredménytelen a marketing, ha az egyének eleve nem hajlanak azon alapelvre, 
amelyet a piac el akar velük fogadtatni."25 A huszadik század eleji Magyarországon is, ha idő-
ben később, mint például az Egyesült Államokban vagy Angliában egyre általánosabbá vált, 
hogy egy-egy termék hirdetésekor nem közvetlen (racionális), hanem közvetett hangulati, társa-
dalmi, stb. értékeket kapcsoltak az adott árucikk konzumálásához. Ezek sorában megjelent a 
hazai ipartámogatás mint kiegészítő érték, tehát egy-egy árucikk fogyasztásával a vásárlónak 
lehetősége volt „politikai cselekvésre" is. Ez az érték, ami a Tulipán (avagy Tulipánkert) mozga-
lom létrejöttévei megerősödött nyilvánvalóan szorosabban kapcsolódhatott a választási segéd-
eszközökhöz, hiszen azokat egy eminenter politikai rítusnál alkalmazták. 

A magyarországi választási módszer: a nyílt szavazás, a különböző párti választók kü-
lön gyülekeztetése, szállítása a választás helyére stb. egy sor ilyen rekvizitum alkalmazását tette 
lehetővé, később bevetté sőt elkerülhetetlenné. Választások idején alkalmaztak, így árusítottak és 
hirdettek választói- és kortestollakat, pártjelvényeket, szivarszipkát a jelölt nevével, fáklyát az 
éjszakába húzódó választásokhoz, sátrakat eső esetére, sőt még automobilt is, hogy a jelölt 
korteskörutját gyorsabban, kényelmesebben bonyolíthassa le. A legismertebb választási segéd-
eszköz a zászló volt, amelyet pártállásának megfelelően a választó kitűzött a házára, amelyekkel 
a szavazókat a választásokra szállító szekereket díszítették, amelyekkel a jelöltek körülvették 
magukat programbeszédük, politikai hitvallásuk elmondásakor stb. Nem véletlen, hogy Mik-
száth a választókerületet Katánghy Menyhért számára megdolgozó főispánnal a következő táv-
iratot fogalmaztatja meg: „Az esti vonattal jöhetsz, zászlókkal és egyebekkel," s megérkezéskor 
is első feltett kérdésként idézi: „megvannak a zászlók?"26 

1892-ben így látják az újságírók ezen üzletág helyzetét a választás előtt: „A város kezd 
tarkulni. A Morzsányi zászlókon kívül a belvárosban megjelentek már a Kaas zászlók és a 
zászlógyárosok és zászlókereskedők is kitűzték zászlóikat. Hogy föllendült egyszerre ez az ipar, 
az csodálatos. Mikor a 3 év helyett behozták az 5 éves országgyűlést az üzlet pangani kezdett és 
a sok kereskedő, kinek egyéb foglalkozása nem volt csődöt mondott. Most azonban csak olyan 
emberek foglalkoznak zászlóüzlettel, a kiknek egyéb mesterségük is van s csak minden ötödik 
évben használják fel keresetforrásul a zászlóárulást. A mi utcánkban egy sajtkereskedő nyitott 
egy nemzetiszín boltot. Azt mondják róla, hogy az apja az ötvenes években zsandár-strázsames-
ter volt s a fia azt hiszi, hogy bűneit most teljesen le fogja vezekelni, ha Magyarország színeit jó 
pénzért árulja. Magyarország (Horvátország nélkül) körülbelül 400 kerületben választ. Egy ke-
rületre csak 100 zászlót számolva (mert a legtöbb helyen a régi zászlókat veszik elő) ez 40.000 

25. MAUSER, G„ 1983. 3. p. 
26. MIKSZÁTH K. 1958. 158., 166.p. 
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lobogó, két forintjával az még mindig csak 80.000 forint. Bizony ebből nem sok üzlet virágzik 
föl."27 

Az üzlet azért nem lehet annyira rossz. Régi zászlót csak azonos jelöltnél lehetett al-
kalmazni; különben is, mint Herczeg íija: „választás után az asszonyok ablakföggönyöket és 
alsószoknyákat szabnak a zászlókelméből. És megeshetik, ha hirtelen kerekedett záporban fejük-
re kapják a rokolyájukat, hogy hátul megjelenik a lelkes felirat: Éljen szeretett képviselőjelöl-
tünk!"28 De azért az üzleti lehetőségek ritkulása magával hozza, hogy a választási zászlók, stb. 
hirdetései egyre látványosabbakká válnak, egyre több értéket, előnyt felsorolnak. A századfordu-
ló környékén a választáshoz szükséges tárgyak, eszközök hirdetésein is ugyanazon jellegű fo-
gyasztói értékek szerepelnek, mint egyéb közszükségleti cikkeken. Speciálisnak tekinthető, a 
kampány jellegéből következően a szállítási sebességnek fogyasztói értékként való megjelenése. 
Az egyes gyárosoknál, kereskedőknél nem igen állnak raktáron választási zászlók, főleg akkor 
nem, ha a választás kiírására váratlanul kerül sor. Még a „félkész" zászlók raktáron tartásánál is 
időbe telik, míg a jelölt nevének, jelszavának, vagy arcképének elhelyezésével az „egyszerű" 
trikolór választási zászlóvá válik. 

A zászlógyárosok közötti versenyt, így a viszonylag egységes értékrend gyengíti 
(hasonlóan az 1906 tavaszán politikai árut kínálókhoz). Ezek az értékek az ár, szállítási sebes-
ség, a cég megbízhatósága, stabilitása, az árú minősége, esztétikuma. Meg-meg jelenik valami . , . 
specialitás is: a jelölt arcképnek zászlóra helyezése stb. de ezek is gyorsan általánossá válnak. S 
mint említettem szerepel valamilyen formában a hirdetésnél a politikum is. 

1892 és 1905 között a fenti értékek előfordulási súlyában nincs lényegi eltolódás. 
Csökken az árral való hirdetés, mely szerint a zászló a „legolcsóbb", a „legjutánvosabb áron 
kapható", esetleg kimondottan „olcsóbb, mint az egyéb szállítók árúi". Ugyanígy aránylag 
kevesebbszer szerepel a szállítási sebesség hirdetési értékként. Az üzem stabilitására mutató 
hirdetési jelzők: „a legrégibb zászlógyár", a „legnagyobb zászlógyár", az „állandó zászlógyár", 
vagy az alapítási évnek megadása, esetleg a készletre és választékra való utalás tartják súlyukat. 

Míg az esztétikum, a legszebb, legízlésesebb, az egész korszakban viszonylag kis súly-
lyal szerepel, nő a minőség szerepe, s a minőségi meghatározás egyre konrétabb, a zászlók nem-
csak a legjobbak, de színtartóak, színei esőben össze nem olvadnak stb. 

Az igazi értékeltolódást, azonban, a politikainak nevezhető értékek erős előretörése 
mutatja. 

Maga a zászlóhirdetés, mivel egy politikai aktusra szól, természetszerűleg hordozhat 
magában valamiféle politikumot. Mint az idézett 1892-es cikk is mutatja, a zászlók általában 
piros-fehér-zöldek, így nemzeti vonatkozásuk már eleve biztosítva van. Előfordul az is, hogy a 
zászlógyáros egy-egy párthoz, jelölthöz való szoros kapcsolatára utalva hirdet, gyűjt vásárlót. A 
zászlóhirdetéseknek a legelterjedtebb politikai-nemzeti vonatkozása, hasonlóképpen más áruhir-
detésekhez: a gyártmány hazai voltára való hivatkozás. Aki az illető cég árúját vásárolja a honi 
ipart támogatja, s így eleve hazafias tettet hajt végre. Nem véletlenül jelenik meg a hirdetéseken 
ábrázolt zászlókon a „Hazai Ipar" és az „Éljen a hazai ipar!" felirat, a nemzeti lelkületű válasz-
tókat és főleg a zászlóvásárlással foglalkozó korteseket vonzva, s egyben jelezve, hogy feliratos 
zászlók forgalmazását hirdetik. 

A nemzetiszínű zászlók használata oly mértékben elterjedt és a tényleges választási 
küzdelem során oly sok inzultusnak vannak e zászlók kitéve: letépik őket, rúdjukkal verik be az 
ellenpártiak ablakát és fejét stb., hogy a Kúria kénytelen kimondani: pártzászló nem képez tör-

27. Budapesti Hírlap 1892. január 10. A zászlóbontás. 
28. HERCZEG F„ 1985. 416. p. 

- 4 0 1 -



vényes oltalom alatt álló nemzeti jelvényt, így a zászlók „nem rendeltetésszerű" használata nem 
tekintetik nemzetgyalázásnak.29 

A zászlók honi eredetének hirdetési hangsúlyozásával már 1905-ben együttjárnak a 
vádak is. Mire jók a választások? című szösszenetében a függetlenségi párti Magyarország ro-
hamoz: „Osztrák szomszédaink tehát kettős örömből fakadó hozsannákat zenghetnek engedel-
mes szolgájuknak az erős kezű Stcfán Tiszának, aki a mellett, hogy a magyarokkal oly kurtán 
elbánt és aki a törvényen és alkotmányon oly gyenge lelkiismerettel rúgott végig, a képviselőház 
feloszlatásával még az osztrák textil-iparnak is nagy szolgálatot tett. Az osztrák újságok ugyanis 
széltében kürtölik, hogy a választási mozgalmak beálltával tömeges megrendelések érkeznek 
Magyarországból zászlószövetekre. A megrendelések részint levélben, részint táviratilag történ-
nek s oly nagy mennyiségben érkeznek Bécsbe, hogy az osztrák gyárosok kénytelenek a meg-
rendelések nagy részét visszautasítani. Bizony szomorú dolog, hogy mindennek csak az osztrák 
veszi hasznát."50 

Ez a hangulat, ez a stílus erősödik meg 1906-ban, mikor a koalició kormányrajutásával 
a magyar politikai életet egységesen és kizárólagosan a nemzeti hangulat uralta. A hirdetések 
ugyanezt mutatják. Újra felmerülnek a bécsi zászlórendelési vádak és az újságokat elöntik a 
felhívások: „Ne viseljünk osztrák piros-fehér-zöld szalagot! ... Ne tűzzünk ki osztrák piros-
fehér-zöld lobogót!"3 A reformkori Védegyletet utánzó Magyar Védő Egyesület (a Tulipánszö-
velség „szakmai magja") fölkéri a képviselőjelölteket, hogy: „zászlót, jelvényt, tolldíszt s általá-
ban a választásokhoz szükséges agitacionális eszközöket ne osztrák vagy más külföldi, hanem 
hazai gyárakból szerezzék be."32 Természetesen az egyes választási szervezetek is szigorú eskü-
véseket tesznek, ha nem tudnak beszerezni magyar gyártmányú nemzetiszínű lobogót, akkor 
fehér zászlót fognak használni, zöld zsinórral, piros fölírással és természetesen piros tulipánnal, 
a magyarság pillanatnyilag meghatározó jelvényével.33 

A harci jelvényként született tulipán, a kormányalakítás idejének békeszimbólumából a 
választások idején újra harci jellegűvé válik, de nem a különböző pártok közötti összecsapás 
jelvényévé, hanem a Béccsel való nem-létező összecsapás szimbólumává. Újra időszerű Szepessy 
László tulipándala: 

„Piros tulipántól ijedez a német... 
Tán mert szagát érzi elpatakzott vérnek! 
Hármas szurony szirmod, szép piros tulipán, 
Büszkén hordja öreg, ifjú, legény, kis lány!"34 

A tulipánban megjelenő politikai „nemzeti egység" azonnal tükröződik a hirdetésekben 
is.35 Az egyik „mi nem használunk osztrák zászlót" kimondó jelölőgyűlésre hivatkozva több 
fővárosi napilap Nyílttér rovatában publikálják a következő reklámot: 
„Nyílt levél az I. ker. Szebeny-párt tek. intézőbizottságához 
Több napilap az I. kerületi Szebeny párt tegnapi értekezletéről hozott tudósításában reprodukálja 
Thomka úr ama nyilatkozatát, hogy magyar származású zászlókelmék nincsenek és a szónok 

29. SÁFÁR L.,1910.45. p. 

30. Magyarország 1905. január 11. 
31. Ellenzék 1906. április 24. 
32. Budapesti Hírlap 1906. április 10. 
33. Ld. pld. Az Ország 1906. április 13. 
34. Közérdek 1906. április 5. 
35. Míg 1892-ben az újságokban megjelenő zászlóhirdetések értékeinek 2-3,1905-ben 12, addig 1906-ban 43 %-a politikai. 
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azon felszólítását, hogy a párt, semhogy osztrák zászlóval menjen a küzdelembe, inkább tiszta 
színű zászlóval válasszon. 
A magyar ipar védelme szempontjából ezzel szemben az alulírott cég kötelezettséget vél teljesí-
teni, a mikor a leghatározottabban kijelenti, hogy úgy a Freudiger Mózes és Fia cég, mint an-
nak összes elárusítója, nemcsak a most folyó képviselőválasztások alkalmával is a forgalomba 
hozott összes gyapotzászlókat kizárólag magyar ipartermékekből állította elő és hogy ezek úgy 
színtartóságuk, mint minden egyéb tekintetben is sikerrel kiállották a külfölddel az ilynemű 
gyártmányok versenyét. 
E nyilatkozat állításának bizonyságául a jelen nyilatkozatot a zászló készítő gyárak képviselői is 
aláírták. 
Budapest, 1906 április hó 13-án. 

Freudiger Mózes és Fiai 
VI., Laudon - utca 6. sz. 

Magyar Textilipar Részvénytársaság (Rózsahegy) 
Magyar Pamutipar Részvénytársaság (Újpest) 
Pápai Magyar Textilgyár (Perutz testvérek)."36 

Nemcsak az eddig is kizárólag honi eredetű zászlót hirdető mindennemű ruházati és 
berendezkedési cikkeket kínáló Freudiger szállítási vállalat alakítja, igazítja hirdetéseit a hazafi-
as, tulipános hangulathoz, így tesznek a többi zászlógyártó és szállító vállalatok is, függetlenül 
attól, hogy ekkor lépnek-e a szakmába, vagy már egy idő óta ott szerepelnek. 1906-ban, ugyanis, 
a korábbi éveknél nagyobb számban jelentkeznek az állandó zászlógyárak mellett művirággyáro-
sok, díszárúkészítők stb. és rövid időre zászlógyárossá, zászlókereskedővé válnak nagykereske-
dők, vászonáruházak, divatáruüzletek, ruhafestő intézmények, de mellettük könyvnyomdák és 
szőnyegáruházak is. Szinte azt mondhatom, hogy legalább annyira divattá vált zászlót árulni, 
mint függetlenségiként képviselőjelöltnek fellépni - gondoljunk csak Ákosfalvára. Ugyanúgy, 
mint a politikusoknál a zászlóárusítás nemcsak pillanatnyi üzleti lehetőség, de hosszabb távra 
szóló reklám is, a fő hangulati trendhez való tartozásukat hirdetve ismertebbé akarják tenni ma-
gukat (üzletüket), hogy később jobb értékesítési lehetőségeik legyenek.37 

A zászlóhirdetéseken 1906-ban a magyar jelleg, a honi gyártmány hangsúlyozása szinte 
minden esetben megtalálható. Néha maguk a gyárnevek is e politikához és a választásokhoz 
kötődnek: Magyar Zászlógyár, Hungária, Pannónia, Trikolór, Viktória, Egyetértés avagy Egyen-
lőség. Az utóbbi gyár szerényen hirdet a következő jelszóval: „Éljen a Szabadság, Testvériség és 
az Egyenlőség!" Természetesen megjelenik a feltételezetten népszerű intézményekhez való 
kötődés jelzése is. Sokan feltüntetik, hogy a Magyar Védő Egyesület tagjai, mások a 48-as párt 
kizárólagos szállítójaként szállnak a ringbe, hangsúlyozva, hogy a függetlenségi (azaz általuk 

36. Budapesti Hírlap 1906. április 14., Budapest 1906. április 14., Az Ország 1906. április 15. 
37. A képviselőválasztás, magyarkodás és tulipán reklámhordozó szerepére jó példa a következő, csak részben idézett, hirdetés: képviselő-

választás. Hogy nem csupán kapós jelszó és üres frázis a tulipán-mozgalom s hogy magyar iparpártolásra irányuló célját el is érte, annak 
egyik eklatans bizonyítékát láttuk a mostani képviselőválasztáson. Tudvalevő dolog, hogy az igaz magyar ember muzsika nélkül el sem le-
het, az pedig éppenséggel el sem képzelhető, hogy örömének és győzelmének máshogyan adjon kifejezést, mint muzsikaszóval. ... Nagy-
ban résztvétt a képviselőválasztásokon Reményi Mihály az ö hangszereivel. A választási ünnepélyes felvonulások, a lelkesítő, víg magyar 
nóták Reményi hangszereiből kerültek ki. Altalános volt a jókedv és öröm, mert az idei választáson minden magyar volt, a hangszerek is 
magyar gyártmányúak voltak, amelyekből - a legtüzesebb nótákat lehet kicsalni.'' Független Magyarország 1906. május 6. 

38. Egyetértés 1906. április U. 
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gyártott) zászlót senkinek sem szabad elhagyni.39 Van, aki a politikához, politikusokhoz való 
személyi kapcsolatait veti latba.40 

A legnagyobb tülekedés, természetesen, a pillanat szimbóluma körül van. Több vállalat 
azonnal felveszi a Tulipán Zászlógyár nevet, mások csak tulipános díszítést ígérnek a zászlókra. 
Szinte minden hirdetésen találkozunk az „egyedül jogosult" vagy a „törvényesen védve" kifeje-
zésekkel. Aki úgy érzi, hogy elkésett a névfelvétellel, vagy cégének szolidsága ésA'agy hirdetés-
formáinak a stabilitást sugárzó állandósága nem engedi meg a tulipán bombasztikus használatát, 
az csak szöveges „közleményeibe" helyezi el a tulipán szócskát, vagy tulipánszerű rajzolatokkal 
díszíti reklámjait. 

Az egységes jelkép itt is akadálya a tényleges konkurenciaharcnak, s ezért állandóan 
folyik, ugyanúgy mint a politikában a kísérlet a szimbólum kisajátítására. Ezek, ugyancsak a 
választási harchoz hasonlóan néha egészen furcsa helyzeteket teremtenek. A Viktória zászlógyár 
a tulipánjelvények „hivatalos" szállítójára hivatkozva bejelenti, hogy a mozgalom vezetése felha-
talmazta a tulipán kizárólagos használatára, jelezve, hogy a jövedelemből maga a Tulipánkert 
mozgalom is részesül.41 Ugyanezekben a napokban s részben ugyanezekben a lapokban azonban 
megjelenik egy másik hirdetés is, amely ugyanígy hangsúlyozza a választás - hazafiság - tuli-
pános zászló összetartozást, de nem a Viktória, hanem a Pannónia gyárról beszél mint kizáróla-
gos árusítóról, s nyomatékul közli gróf Batthyány Lajosnak a Tulipánkert bizottság elnökének 
ezt bizonyító levelét.42 

Egy-egy felkapottabb napilapban 8-10 tulipános zászló- és jelvényhirdetés is megjele-
nik.43 A vásárlók ilyenkor nyilvánvalóan nem a tulipánosság vagy tulipántalanság alapján dön-
tenek beszerzéseik felől, még az sem érdekli őket különösebben, hogy a Tulipánkert bizottság 
elnöke, avagy csak kereskedelmi ügynöke hatalmazta fel az üzemet arra, hogy monopolisztiku-
san árulja a tulipános választási rekvizitumokat. A megkülönböztető jelül kiválasztott tulipán 
nem a különlegességet, hanem az azonosságot szimbolizálja, leképezve a valóságos választást, 
ahol az első fordulóban a képviselőjelöltek nem egyéni, hanem közös, a kormányhoz, a 
„nemzethez" kötődő jellegüket hangsúlyozzák. Ugyanúgy mint a politikában az emocionális 
nemzettudat, a hirdetésben annak szimbóluma a tulipánosság pusztán belépőjegy: szükséges, de 
nem elégséges a párthoz, jelölthöz, gyárhoz, zászlóhoz fűződő előnyök kihangsúlyozására. 

Ezeknek, azaz az egyéni vonásoknak, megjelenése a hirdetéseknél hamarabb követke-
zik be, mint a választásoknál; a zászlókat reklámozók hamarabb ismerik fel, hogy az üzletnek 
csak szükséges, de nem elégséges előfeltétele az azonosság, azonosulás hangsúlyozása. így vagy 
már a hirdetési kampány indulásakor, vagy azt nem sokkal követően, kísérletet tesznek a ha-
gyományos fogyasztói értékekre és hirdetési módszerekre való támaszkodásra is. 

Egyéni a zászló hasznosságára való utalás: „Zászlóim mindig győztek!" Mások a szö-
veges hirdetés mellett áttérnek a képes hirdetésre, más kérdés, hogy az értékuniformitás követ-
keztében ugyanolyan ábrát választanak mint konkurenseik, mindenki hirdetésén magyaros ruhás 
alak lobogtatja a zászlót. 

39. Egyetértés 1906. április 12. 
40. A Népszava 1906. április 12. száma ír arról, hogy Pap Zoltán az Egyetértés című függetlenségi iap főszerkesztője ajánlgatja öccse Egyet-

értés nevű zászlógyárát. 
41. Ld. pld. Az Ország vagy a Budapesti Hírlap 1906. április 15. 
42. Alkotmány, Az Újság 1906. április 13., Magyar Hírlap. A Nap 1906. április 14., Budapesti Napló, Az Ország 1906. április 15 , Magyar-

ország t906. április 18. stb. 
43. Csak példaként: A Független Magyarország a nagy gyárak hirdetései közül 12-t, a Budapesti Hírlap 11-t. a Magyarország 10-et, a 

Budapest 9-et közöl. A legaktívabban hirdető cégek 8-10 országos lapban is elhelyezik hirdetésüket. 
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Van olyan gyár, amely bizonyos árkedvezmény hangsúlyozására tér át, mások hirdeté-
sét az INGYEN szó uralja, van aki a változatosságban bízva egyes lapok különböző rovataiba 
elrejtett hirdetésével akaija erősíteni reklámját, mások újabb és újabb lapokat keresnek, ahol 
hirdethetnek. Akad olyan gyáros, kereskedő, aki rákényszerül arra is, hogy áruját az eredeti ár 
alatt értékesítse, természetesen e kényszerből a hirdetésben erény kovácsolva. 

A tulipán halála 

1906 áprilisa a magyarországi politikai életben még a koalíciós kormányrakerülés eu-
fórikus hangulatát tükrözte, bár a koalíció pártjai közötti feszültségek, sőt az egyes pártokon 
belüli ellentétek már ekkor jelentkeztek. A következő években fel-fel lángolt a vita, hogy ki, 
vagy mely szervezet képviseli igazán vagy jogosan a „magyar érdekeket". Az áruhirdetés terüle-
tén is lezajlik ugyanez a folyamat: a különböző cégek pénzre menő küzdelmet folytatnak egy-
mással a „magyar jelvény", a tulipán kisajátításáért. 

A szakma már a választás előtt tiltakozott a monopolizálási kísérletek ellen. Ironikusan 
jegyezte meg a Vállalkozók és Iparosok Lapja, hogy a Tulipánszövetséggel való kapcsolat általi 
monopolizálás éppen a hirdetett fő cél, a magyar ipar fejlődésének akadályát jelenti: ha ugyanis 
minden zászló és jelvény jövedelmének egy részét a nemzetinek nevezett alapba fizetik be, a 
termék drágább és ezáltal versenyképtelenebb lesz, mint a „hazafias kötelezettséggel" nem ren-
delkező külföldiek árúi.44 

A választást követő években egy területen még hosszú ideig szerepel a tulipános zász-
lók kisajátításának kérdése. A történet egy 1907 novemberi beszámoló szerint így hangzik: „Egy 
régóta fennálló fővárosi zászlógyár - mondjuk A. cég - a tulipán korszakának beköszöntésekor 
gyanútlanul szállított tulipános zászlókat és mindenféle egyéb tulipánkertes jelvényeket, az elég 
sűrűn érkező megrendelésekre. Csakhamar akadt egy másik élelmes cég, - nevezzük pl. B. cég-
nek - amely szintén berendezkedett zászlógyártásra: belajstromoztatta a tulipánábrát és a tuli-
pánszót, mint védjegyet zászlók és más tárgyak védelmére. Aztán közbetolt egyének útján ren-
delt a mit sem sejtő A. zászlógyárosnál „tulipános zászlókat" és „tulipános kortestollakat". A. a 
szállítást rendben eszközölte, B. megkapta a rendelt zászlókat és tollakat és bepörölte A. gyárost 
védjegybitorlásért. A. zászlógyáros nem engedett, hanem viszont a maga részéről törlési pert 
indított B. védjegyei ellen, a bitorlási per folfüggesztése végett."45 

Ez utóbbi per meglehetősen elhúzódott, s csak a kereskedelmi miniszter 1908 április 
29-i 213. sz. döntése zárta le a konkrét vitát. A határozat elutasította a törlési kérelmet kimond-
va: „Felperesnek azon állítását, hogy a tulipánt, mint védjegyet senki le nem foglalhatja, figye-
lembe venni nem lehetett, mert mivel sem kísérelte meg beigazolni ezt az állítást, nem különben 
azt. hogy a tulipán zászlóárukon hazánkban közönségesen használatba lett volna." Tehát a mi-
niszter nem fogadta el azt az érvet, hogy a „tulipán mint szabadjegy senki részére kizárólagos 
joggal le nem foglalható", hogy az pusztán az árú származási helyére utal, hogy az nem speciális 
elkülönítő, hanem éppen ellenkezőleg összefogó, országos, nemzeti jelkép. A miniszteri döntés 
azt is kimondta, hogy a „kizárólagos árujegyek használati jogát nem magán társaságok engedé-
lye, de az biztosítja, ha valaki a fennálló védjegytörvények rendelkezéseinek megfelelően az áru 
megkülönböztetésére használt jelvényeit az illetékes kereskedelmi és iparkamaránál leteszi." 
Kossuth Ferenc, kereskedelmi miniszterként elutasította azt az érvet is, hogy a „politikai jelle-

44. Vállalkozók és Iparosok Lapja április 14. Egy iparpártoló: Tulipán és monopólium. 
45. Iparjogi Szemle 1907. november 15. 203. p. Kd.: Védjegyjogi kuriózumok. 



gű" a „magyar hazafias szellem felébresztését és ébrentartását" célzó Tulipánszövetségnek joga 
van meghatározni, hogy ki használhatja jelképét, s ezáltal nyilvánvalóvá tette, hogy két évvel a 
tulipán születése után már nem az összefogás, a politikum, hanem az ügyek mindennapi menete, 
nem az egység, hanem az elkülönültség jellemző az országra.46 

A következő, az 1910-es, választásra megszűnt a koalíció, megszűnt a koalíció pártjai 
iránti „általános" lelkesedés. A szavazópolgároknak eltérő pártok és pártcsoportok jelöltjei kö-
zött kellett és lehetett választaniuk. Ennek megfelelően átalakultak a zászlóhirdetések értékei is. 
Bár még mindig meglehetősen magas arányban (23 %-ban) szerepelnek - részben az 1906-os 
nyomdai kliséket is örökölve - a politikához kötődő értékek, visszaszorulásuk a négy év előtti 
helyzethez képest egyértelmű. Előretörtek (23 %) a gyár méreteit, stabilitását és szállítási biz-
tonságát jelző reklámjelszavak: tehát az érzelmekre ható politikum helyébe az értelemre ható 
üzlet lépett. Ezt bizonyítja az is, hogy a hirdetéseken megjelenő harmadik leggyakoribb érték 
(21 %) a specialitás, az egyedül az adott gyáros/kereskedő által nyújtott kedvezmény. Ez egészen 
a következő hirdetésig eljuthatott: 
„ Választás biztosítással. Feltételek: 
1, A képviselőjelölt vesz tőlem a versenycég egységárai szerinti összegben zászlót. 
2, Ha a jelöltet nem választják meg, úgy a lefizetett összeg felét visszatérítem. 
3, Nem téríttetik meg a fele összeg: megválasztás, pótválasztás vagy visszalépés esetén. 

8, A jelvény árából visszatérítés nincs. 
Linhardt Vilmos festő, diszítő és zászlógyáros Budapest, VIII., Hunyady-utca 27. Interurbán. 
Saját házában. Telefon 58-83."47 

Az 1910-es választáskor még akadt valami, ami emlékeztessen a tulipánra. A Magyar 
Védő Egyesület 1910 elején visszavette régi nevét, megszabadult a Tulipánszövetség névtől, 
mely hirtelen felbuzdulásból született szervezet még a koalíciónál is gyorsabban járatta le magát. 
A raktárakban megmaradt, azonban, 300.000 tulipánjelvény. Megpróbálnak ezek eladásából 
újabb , f lemzet i alapot" létesíteni, hiszen mint nemes Sárközy István írja: „Most képviselővá-
lasztásra kerül sor. Mennyivel helyesebb lenne, ha a jelöltek tulipán jelvényekkel ékesítenék 
választóik kalapját, kabátját, sem hogy Ausztriából idehozott lúdtollakat tűzzenek a kalapjuk 
mellé? A tulipán csak a nemzet politikai egységét jelentette, miért ne lehetne hát most, mikor 
megint Bécs támad, e jelvénnyel harcba indulni a nemzet jogaiért?"48 

Az érdeklődés azonban kicsiny; a legnagyobb mennyiséget, 50 darabot a fővárosi VI. 
kerületi kereskedelmi iskola tanulói rendelik meg. 9 

A politikai rendszer lényegileg nem változott, de bebizonyosodott, hogy választani, még jelképes 
szinten is, csak eltérő dolgok között lehet. 

46. Az ügy lefolyására Id Iparjogi Szemle 1908. március-április 61., illetve május 80. oldalait. A tulipán védjegyek ügye nem zárult le ezzel a 
döntéssel. Még 1911-ben is a kővetkezőket publikálják: „Tulipán Az 1906. és 1907. évben lajstromozott összes (magyar és osztrák) 
„Tulipán" védjegyek központi lajstromozása függőben van tartva." SZÁSZ J., 1911. 590. p 

47. SÁFÁR L. 1910. hátoldal. 
48. Iparvédelem 1910. március 1. 51. p. 
49. Iparvédelem 1910. április 1.67. p. 
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VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM :SUPPLEMENTUM: 
SZERKESZTŐ: Á. VARGA LÁSZLÓ. HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

Vonyó József 

A „NEMZETI EGYSÉG" ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK 

(A Baranya megyei németek reagálása Gömbös politikájára) 

Az 1929-1933-as gazdasági és az általa előidézett társadalmi-politikai válság jelentős 
változásokat idézett elő mind az ország bel- és külpolitikai viszonyai, mind a magyarországi 
németek helyzete és nemzetiségi törekvései tekintetében. A belpolitikai változások legfontosabb 
eleme volt a Gömbös-kormány megalakulása 1932. október 1-én. Gömbös miniszterelnökké 
dezignálása révén az egykori fajvédő csoport lehetőséget látott arra, hogy megvalósítsa az 1920-
as évek elején megfogalmazott tervét: egy diktatórikus vezéri állam kiépítését. 

Az általuk elképzelt ideális államot - az „öncélú nemzeti államot" - nem végcélnak 
tekintették, hanem csak eszköznek a magyar nemzet felemelése érdekében. 

Szükség van - mondták - „egy fegyelmezetten élő és összeműködő, egyet akaró és 
együttcselekvő vagyis tervszerűen megszervezett társadalomra, amely ... a nemzetszervezés 
munkáját fegyelmezetten és tervszerűen, az ezzel járó áldozatok öntudatos vállalásával el akaija 
és el tudja végezni."1 

Nézeteik szerint e munka alapfeltétele az - organikus szervezetként értelmezett - nem-
zet (társadalom) egységének megteremtése. Az utóbbi lényegét abban foglalták össze, hogy az a 
később megvalósítandó „politikai egység szükségszerű előfeltételét: a lelki-, kulturális- és mun-
kaközösséget jelenti", melyben az egyének feladják individuális érdekeiket s „hazafias és erköl-
csi kötelességből" elfogadják, magukénak tekintik a nemzet közös céljait. Ilymódon tartották 
megvalósíthatónak a fejlődés kulcsfeltételét, az „egész nemzet egyetlen, megbonthatatlan mun-
kaközösségét", amelyben „mindenki egyért és egy mindenkiért dolgozik".2 

Ebből kiindulva azt állították, hogy az egyén jóléte kizárólag az egész nemzet gazdag-
ságától függ, az egyén minden vonatkozásban csak a nemzet révén érvényesülhet. Ezért egyetlen 
feladata lehet, hogy egyéni törekvéseit feladva teljesen alárendelje magát a nemzeti érdekeknek, 
egyéni arculatát teljesen elvesztve beleolvadjon a nemzet homogén tömegébe. Végsősoron 
ugyanez érvényes a társadalom különböző meghatározottságú rétegeinek, csoportjainak a nem-
zet egészéhez fűződő viszonyára is. Ezek az ideologikus megfogalmazások az egyéni és a cso-
portérdekek artikulálását, illetve azok intézményes kereteinek megteremtését, a társadalom ön-
szerveződését kívánták korlátozni. 

E nézetek és törekvések a társadalom totális megszervezését és egy erős központi hata-
lomnak történő alárendelését célozták, amit nagyrészt az átszervezett és egy, a társadalom egé-
szét összefogó mozgalomra (Nemzeti Egység Mozgalma) épített kormánypárt révén igyekeztek 

1. BÉLDIB., 1935. 
2. Nemzeti Egység Pártja Országos Központja. Körlevél az összes szervezetekhez 1935 március, 7. p., 1934 június. 7. p. 
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megvalósítani. A kormánypártnak 1932 októberében - egész poltikai koncepciójukat hirdető -
új nevet adtak: Nemzeti Egység Pártja (NEP), 1932 decemberétől pedig hatalmas szervezőmun-
ka indult meg a NEP tömegpárttá alakítása érdekében. 1933 júniusától kezdve az ország összes 
településén létrehozták helyi szervezeteit. E munka során Magyarország valamennyi választó-
polgárát meg akarták nyerni, illetve a párt tagjává kívánták tenni - tekintet nélkül nemére, fog-
lalkozására, vallására és (ami témánk szempontjából különösen fontos) nemzetiségére. A tagok-
tól és vezetőktől írásbeli nyilatkozatot vettek, hogy mindenben a párt vezére, Gömbös Gyula 
utasításait követik. A párt szervezeti struktúráját és működési szabályait pedig úgy alakították, 
hogy valamennyi egységében maradéktalanul tudják érvényesíteni a szűk vezérkar akaratát. A 
végletesen centrális irányítással működő szervezetek feladatává tették, hogy mindenben - gaz-
daság, szociális és karitatív tevékenység, művelődés, sport stb. - a település életének kezdemé-
nyezői és meghatározói legyenek.3 Hasonló jelentőséget tulajdonitottak annak, hogy a községi 
képviselőtestületi, törvényhatósági és országgyűlési választások során a pártszervezetek közre-
működésével valamennyi testületben a NEP vezető tagjai, Gömbös feltétlen hívei és követői jus-
sanak többségre.4 

Mindez - teljes megvalósulás esetén - azt jelentette volna, hogy a társadalmat a párt 
révén a végrehajtó hatalmat gyakorló Gömbös szolgálatába állíthatják. Más szóval: a párt révén 
szervezett társadalom segítségével építhették volna ki azt az erősen centralizált államot, amely a 
társadalom fölé nőve uralhatta volna azt, tetszés szerint szabályozva, korlátozva mozgásterét. 
Korlátozhatta volna a társadalmat, illetve különböző elemeit abban is, hogy az állam működését 
befolyásolhassák. Ez az államkoncepció, illetve a mögötte lévő nemzetfelfogás határozta meg a 
Gömbös-kormány nemzetiségi politikáját és a kormánypárt nemzetiségekhez való viszonyát is. 

Az a nemzet ugyanis, melyre Gömbösék állandóan hivatkoztak, a politikai értelemben 
vett magyar nemzet volt. Tagjának tekintették, illetve annak akarták tudni minden magyar ál-
lampolgárt, bármilyen nemzetiségű volt - tehát az itt élő németeket is.5 

Ezt mintegy szimbolizálta, hogy Gömbös Gyula, akinek édesanyja német volt, ifjú korá-
tól hangoztatta - gyakran hivalkodóan - magyarságát és sohasem emlegette részben német 
származását. Ennél is fontosabb jelzés volt, hogy a kormány (és egyben a koránypárt) programja 
említést sem tett a nemzetiségi kérdésről. Pedig a teijedelmes dokumentum a magyar társada-
lom szinte minden rétegének tett valamilyen ígéretet gazdasági, szociális, kulturális vagy más 
kérdésben.6 Ráadásul a programot anyanyelvükön teijesztették a magyarországi németek köré-
ben.7 

A társadalom totális megszervezését célzó hatalmi aspirációk sikere a társadalom egé-
szének és valamennyi sajátos csoportjának (köztük a magyarországi németek) reagálásától is 
függött. A legnagyobb magyarországi nemzetiség 5,5 %-os részaránya (és általános társadalmi, 
illetve politikai helyezete miatt) országos méretekben ugyan nem tartozott a politikai küzdelmek 
meghatározó tényezői közé. Baranyában azonban az 1930. évi népszámlálás alkalmával a lakos-
ság 34,7 %-a vallotta magát németnek. A megye 311 helysége közül 106 (34,1 %) lakóinak több 
mint a fele német volt - népességük 77,7 %-át képezve. Az itt kialakított nyolc választókerület 
közül négyben a községek többsége (Dárdai 88,8 %, Mohácsi 77,2 %, Pécsváradi 56,8%, Villá-

3. VONYÓ J„ 1984.a. 783-831. p. 
4. Uo., illetve VONYÓ J., 1994. 1167-1170. p. 
5. VONYÓ J., 1988. 295-301. p. 
6. Vö. Gömbös-kormány... 1932. 
7. SML SMF. biz. ir. 138/1932. (Dr. Antal István, a Miniszterelnöki Hivatal sajtóosztálya vezetőjének 6659/M. E. I. sz körlevele a főispá-

nokhoz- 1932. november 4.) 
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nyi 82,8 %) a sásdiban majdnem fele (46,3 %) tartozott ebbe a kategóriába.8 Baranyában tehát a 
NEP szervezéséhez fűződő célok sorsa jelentős mértékben, öt választókerületben a mandátumok 
pártok közötti megoszlása alapvetően a német választók politikai állásfoglalásától függött. 

A NEP-szervezetek kiépítése a németek lakta területeken kezdettől fogva nehézségekbe 
ütközött és csekély eredménnyel járt. Baranyában a párt taglétszáma összességében is jelentősen 
elmaradt az országos átlagtól. Am 1934 februárjában (ebből az időből rendelkezünk községen-
kénti adatokkal) még a sovány eredményt jelentő 25,2 %-os megyei arány is alaposan meghalad-
ta a német falvakban kialakult 16,7 %-os szervezettséget.9 Ez a különbség szükségszerűen még 
nagyobb volt a magyar és német települések között. E tekintetben azt is figyelembe kell ven-
nünk, hogy a német községek 74 %-ában a NEP-tagok számaránya (30 % alatt) nem vagy alig 
haladta meg a helybéli nem német választók arányát. Majdnem kétszerese azon német helységek 
aránya (30,2 %) a hasonló magyarokénak (15,7 %), amelyekben a kormánypárt a választók ke-
vesebb mint 10 %-át tudta beszervezni. Ugyanakkor a magyar községekkel szemben, melyek 
30,1 %-ában volt a választók több mint fele a NEP tagja, ugyanez az arány a német falvak eseté-
ben csupán 16,4 %.10 

Ezek, a Gömbösék szemszögéből nézve kifejezetten rossz eredmények azt jelzik, hogy a 
baranyai német választók túlnyomó többségét nem tudták a NEP szervezeti kötöttségei révén 
Gömbös szekerébe fogni. Pedig a pártszervezők különös figyelmet szenteltek a németek megnye-
résének. Azért is, mert ezzel a pártszervezés általános céljain túl a körükben egyre erősebben 
ható pángermán szervezkedést is ellensúlyozni akarták. Ez a NEP-szervezésben kialakult helyzet 
önmagában még nem jelentett volna komoly akadályt a hatalom új birtokosai számára, ha a ba-
ranyai németek a korábbi alkalmaknak megfelelően a kormánypárt jelöltjeire szavaznak a vá-
lasztásokon. 

A NEP-től való távolmaradásuk azonban nemcsak az új párttól történő idegenkedést 
tükrözött, hanem politikai álláspontjuk lényegi változásaira is utalt. 1930 októberében Keresztes 
Fischer Ferenc akkori baranyai főispán még olyan javaslatot tett a választókerületek területének 
módosítására, amely által az osztálytörekvésektől nem érintett német lakosság hozzájuk csatolá-
sával kívánta ellensúlyozni a „túlzó és egyoldalú osztályérdekeket szolgáló kisgazdapolitika 
áramlatába került" magyar parasztságnak a kormánypártra veszélyes aktivizálódását. 1933 
nyarán (a NEP-szervezetek megalakítása időszakában) a párt vidéki vezetői még csak óvatosan 
tartózkodónak vélték a németek magatartását.12 A NEP két baranyai központi vármegyei titkára 
azonban - akik rendszeresen látogatták a megye valamennyi helységét - 1934 elejétől egyre 
gyakrabban jelezte a németek aktív szembefordulását a kormánypárttal.13 1934. február 26-án a 
NEP megyei választmányának ülésén Szapáry főispán már a pártszervezés legnagyobb akadá-
lyának minősítette a németek nemzetiségi mozgalmát. Keresztes-Fischer Miklós, a belügymi-
niszter testvére pedig odáig ment a helyzet értékelésében, hogy „a Nemzeti Egység szervezeté-
nek Baranya vármegyében csak egyetlen célja lehet: és ez a cél pedig a nagynémet mozgalom-
mal szemben való szervezkedés."14 A helyzetet különösen aggasztóvá tette számukra az, hogy a 
németek 1934 folyamán mind nagyobb számban csatlakoztak a Független Kisgazdapárt egyre 

8. Népszámlálás... 1930. 7. és 82-83. p. 
9. VONYÓ ]., 1984. b. 192. p. 

10. VONYÓ J„ 1982. 86-95. p. 
11. BML. BMF biz. ir. 333/1930. sz. 
12. BML. NEP jelentések: a pécsváradi vk. pt. 1933. augusztus havi jelentése.; illetve NEP adm. 1932/33. - gr. Szapáry Lajos főispán 1934. 

július 19-ei levele Marton Bélához. 
13. BML. NEP jelentések: kp. vm. t. K. 1934/1. és 2., illetve kp. vm. t Ny. 1934/1. 
14. BML. NEP adm I. 1934. Jegyzőkönyv a NEP Baranya vármegyei választmányának 1934. február 26.-ai üléséről. 
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több községben megalakuló szervezeteihez. Több helyen azonos személy vezette a Kisgazdapárt 
és a Volksbildungaverein helyi csoportját.15 Az 1934-1935. évi választásokon már ezeket a ten-
denciákat tükrözték a németek szavazatai. 

Az 1934 novemberi megyei törvényhatósági választások még a kormánypárt elsöprő 
sikerét hozták (85, %). Néhány tény azonban már akkor is a német választók ellenzékiségére 
utalt. Több helyen - a vármegyei vezetés manipulációi ellenére - nyíltan kiálltak a kisgazdapárti 
jelöltek mellett. Az említett visszaélések ellen pedig csak Németbólyban és a szintén németek 
lakta Palotabozsokon szólaltak fel az igazoló választmánynál."5 

Az 1935. évi parlamenti választások idejére gyökeresen megváltozott a pártok melletti 
kiállásuk. 1931-ben még valamennyi baranyai választókerületben kormánypárti képviselőt vá-
lasztottak.17 Az 1933 decemberében - Bleyer Jakab halála miatt kiírt - villányi időközi választá-
sokon fölényes győzelmet aratott Heckenberger Konrád, a NEP jelöltje a Független Kisgazda-
párt listáján indult szintén német Riesz Ádám ellen.18 

Ezzel szemben 1935-ben csak öt kerületben nyert kormánypárti jelölt. A pécsváradi és 
a villányi kerületben kisgazdapárti, a mohácsiban pedig pártonkívüli képviselőt választottak. A 
három körzet közös jellemzője, hogy községeik túlnyomó többségében a lakosság nagyobb része 
német volt. A német választók állásfoglalását még egyértelműbben mutatják a részletek. Az 
egész választás legfölényesebb győzelmét a kisgazdapárti Cziiják Antal aratta a pécsváradi kerü-
letben. A sásdi kerületben indult kisgazdapárti német ifj. Schaff Károly vesztesként is a szavaza-
tok 40 %-át tudta megszerezni.19 95 német község közül20 58-ban (61,1 %) a választók több 
mint fele a kisgazdapárti, illetve pártonkívüli jelöltre, további hatban - a dárdai választókerület-
ben ellenzéki jelölt nem lévén - a nem hivatalos NEP-jelöltként indulóra adta voksát. A villányi 
választókerületben az 1933. évivel ellentétes eredmény született: Hackenberger Konráddal 
szemben, most az a Riesz Ádám győzött, akit nemcsak a Kisgazdapárt országos vezetése támo-
gatott, hanem köz\>et\>e a magyarországi német mozgalom titkos irányító szerve a Deutsche 
Arbeitgemeinschaft is. Azzal a „Regierungsdeutsch"-nak tartott Heckenbergerrel szemben, aki a 
parlamentben, megyei fórumokon és falusi gyűléseken előszeretettel hirdette magát a magyaror-
szági németek igazi képviselőjének. Az ő nevükben gyakran nyilatkozott úgy, mint az 1935. 
március 20-i vármegyei közgyűlésen: „Mi nem fogjuk ezt a Magyarországot, amely keblére ölelt 
bennünket a jósorsban, most a balsorsban cserbenhagyni vagy hátbatámadni."21 

A választás eredménye is jelezte, hogy a baranyai németek mind kisebb része azonosult 
Heceknbergernek a magyar nemzetkoncepció elfogadásán alapuló hűségnyilatkozataival. Ellen-
kezőleg: 1935 végére Kelet-Baranya 177 helysége közül már 102-ben alakult meg a Volksbil-
dungsverein helyi szervezete.22 Működésük kapcsán - amelyet nem egyszer bejegyzés nélkül 
kezdtek meg - egyre gyakrabban fogalmazódott meg, hogy már nem kulturális, hanem „kizáró-
lag politikai célzatú" szervezetek.23 Megalakulásuk alkalmával és más gyűléseiken sok helyen 

15. BML. NEP jelentések: a sásdi vkt. pt. 1933 februári és a villányi vkt. pt 1933 júliusi és novemberi jelenlései. 
16. BML. NEP jelentések III. - Szapáry főispán 1934. november 22.-ei jelentése Marton Bélának, továbbá BML vál. ir. IV. 405/1. 28. és 

29/ig.vál. 1934. 
17. BML. vál. ir. IV. 405/11. 12-15. cs. 
18. Uo. 16. cs. 
19. Uo. 37. cs. 
20. Ebben az esetben a szentlőrinci választókerület községei nem vizsgálhatók, mivel a kerületben egyetlen jelölt, s így egyhangú választás lé-

vén, nem volt szavazás. 
21. BML. Bamya vármegye Közgyűlése 46. kgy. (5.305. alisp.) 1935. 
22. BML. NEP jelentések 1934/1935. - kp. vmt .K. összesítő havi jelentés (1935. december 9.) 
23. BML. NEP adm. II. 1934. - jegyzőkönyv a NEP Baranya vármegyei választmányának 1934. február 26.-ai üléséről. 
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vettek részt a Deutsche Arbeitsgemeinschaft országos vezetői (Bäsch, Kussbach) és baranyai 
tagjai (Faulstich, Teppert), akikkel a községi vezetők nagy része - többé vagy kevésbé rendsze-
resen - levelezés útján is kapcsolatot tartott.24 Baranya falvaiban is sorra tűntek fel a „Wander-
vogeT-ek - zömmel fiatalok, egyetemisták. A gyűlések és titkos beszélgetések során pedig sok 
helyen esett szó a „német népközösség"-ről, a disszimilációs törekvésekről, sőt helyenként - és 
mind gyakrabban - a nemzeti szocialista eszmékről is. 

A fenti adatok által jelzett változások három - egymásba fonódó - tendencia érvényesü-
lésére utalnak. 

1. Jelentős eltérés volt a megye német és magyar lakossága között a NEP-hez, a kor-
mánypárthoz történő csatlakozás mértéke, illetve a pártokra adott szavazataik 
megoszlása tekintetében. 

2. A húszas években jellemző passzívabb magatartásukat feladva nőtt a német lakos-
ság politikai aktivitása. 

3. A németek - korábbiakkal ellentétben - egyre nyíltabban szakítottak a kormány-
párttal, s támogatták az ellenzéki Független Kisgazdapártot. 

E tendenciák okait vizsgálva arra a következtetésre kellett jutnunk, hogy a németek és 
magyarok politikai magatartása közötti eltéréseknek nem lehetett döntő meghatározója gazda-
sági-szociális helyzetük. A baranyai német és magyar lakosság gazdasági-társadalmi rétegződé-
sének egyaránt legfontosabb jellemzője az agrárnépesség, s ezen belül a birtokos parasztság túl-
súlya.25 így hasonlóan érintették őket a gazdasági válság hatásai és a kormány gazdasági intéz-
kedései is. Sőt a németek egy része kedvezőbb gazdasági helyzetben volt. Körükben valamivel 
erősebb módos paraszti réteg alakult ki. Nagyobb anyagi stabilitást biztosított számukra gazdál-
kodásuk néhány - a magyarokétól eltérő - vonása. Ráadásul jelentős hányaduk a megye legked-
vezőbb termelési adottságokkal rendelkező területein, Kelet- és Délkelet-Baranya igen jó talajú 
szántóin, illetve a villányi borvidéken gazdálkodhatott.26 Ez a térség nagyrészt fedi az 1935. évi 
kormánypárti választási kudarcok színhelyét: a mohácsi, pécsváradi, villányi, dárdai választóke-
rületek területeit. A gazdasági tényezők politikai hatásának megítélése szempontjából fontos, 
hogy a magyar falvak parasztjai, akik az 1935. évi választások során többségükben a NEP jelölt-
jeire szavaztak, korábban a kormány, számukra kedvezőtlen gazdaságpolitikáját, illetve adópo-
litikáját bírálva tagadták meg a NEP belépési nyilatkozatának aláírását. Sőt rendre hasonló tar-
talmú követeléseket fogalmaztak meg a párt tagjai és vidéki vezetői is.27 Ezzel szemben az el-
lenzékre szavazó németeknél erre elvétve találhatunk példát. 

Az eltéréseket nem magyarázza a Nemzeti Egység Pártjának jellege sem. A magyar 
választók számára nem kevésbé volt idegen ez az új típusú párt - a polgári választói pártokhoz 
viszonyítva - szokatlanul erős szervezeti kötöttségeível, pártfegyelmével, amely elvileg nem tette 
lehetővé tagjai számára, hogy a politikai helyzet alakulásától függően döntsenek, melyik pártra 
voksolnak a választások során, hanem eleve a NEP támogatására kötelezte őket. A németek 
azon kisebb része, amely már ekkor híve volt a nemzetiszocializmusnak, illetve kacérkodott vele 
és ezért zárkózott el a „Nemzeti Egység"-től, végsősoron a németországi fasiszta eszmék javára 
vonta meg a támogatását a szintén totaltárius célokat követő magyar kormánypárttól. 

24. BML. NEP jelentések: Kp. vm. t. Ny. 1934/1. 23. és 28. p.; K. 1934/4. A Deutsche Arbeitsgemeinschaft tagjaira vonatkozóan: 
TILKOVSZKY L„ 1979. J30-431. p. 

25. Földbirtokviszonyai... 1935. 2-22. p., illetve Népszámlálás... 1930. 82-83. p. 
26. SOLYMÁR I., 1992. 345-394. p. 
27. VONYÓ J.. 1984. 178-183. p. 
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Nem találván elegendő okot gazdasági helyzetükben, illetve a kormánypárt jellegében -
azt nemzetiségi létükkel összefüggő kérdésekben kell keresnünk. A jelentős mértékű asszimilá-
ció ellenére a - különösen nagyobb összefüggő területen élő - németek körében megmaradt az 
igény nemzetiségi voltuk megőrzésére és kifejezésére. Ennek elsősorban művelődési vonatkozá-
sai voltak: az anyanyelv és a nemzeti kultúra megőrzése. E területeken biztosított számukra 
korlátozott lehetőségeket a magyar állam az 1923. évi iskolarendelettel és 1924-ben a Volksbil-
dungsverein engedélyezésével. Nem alakíthattak azonban önálló politikai pártot, és nem volt 
olyan magyar párt, amely sajátos érdekeiket a politika síkján közvetlenül érvényesíthette volna, 
így a Volksbildungsverein szervezetei szükségszerűen váltak a nemzetiségi népművelés szerve-
zésén túl a németek körében kialakuló politikai törekvések színterévé, nemzetiségi jellegű köve-
teléseik politikai megfogalmazóivá is. 

Az utóbbi jelenségeket mindenekelőtt az váltotta ki, hogy a közigazgatás szervei és ve-
zetői Baranyában már a 20-as évektől gyakran gördítettek akadályt a Volksbildungsverein köz-
ségi csoportjainak megalakítása elé, hosszú ideig elhúzták engedélyezésüket. Az iskolafenntartó 
egyházakkal együtt sok helyen elodázták vagy megakadályozták a törvény által lehetővé tett 
iskolatípus kialakítását. A kormányzat nem tudta, s valójában nem is akarta kellő határozottság-
gal ellensúlyozni e törekvéseket.28 

A hatás nem maradt el, 121 németek lakta baranyai községben a tanítás nyelve tekinte-
tében gyökeresen átalakult az elemi iskolai oktatás. 1918-1922 között még 90 iskolában (74,38 
%) tisztán német nyelven folyt a tanítás és 31 helyen (25,62 %) volt az intézmény vegyes tan-
nyelvű. Az iskolarendelet végrehajtása nyomán 1923-1932 között az iskolák az alábbi arányban 
sorolódtak a rendelet alkotta típusokba: A típusú 6, B típusú 48, C típusú 67. Az az anyanyelvü-
kön csak az adott községek 4,96 %-ában tanulhattak a német gyerekek, a települések 39,67 bo-
ában vegyes tannyelvű oktatásban részesültek, míg az iskolák 55,37 %-ában csak tantárgyként 
tanulták a németet.29 

A Gömbös-kormány időszakában a nemzetiségek asszimilálására irányuló törekvések -
az említett idológiai érvek és gyakorlati politikai célok alapján - felgyorsultak. A publicisztika, 
a tudomány30 és a politika síkján egyaránt támadás indult a magyarországi németek disszimilá-
cióját szorgalmazó hazai kisebbségi vezetők és német támogatóik ellen. Ekkor érte el csúcspont-
ját a névmagyarosítási kampány. Basch Ferenc ez ellen történő tiltakozását használta ki a kor-
mány, hogy a magyar nemzet gyalázása címen ellene indított per révén állítsa félre a magyaror-
szági németek mozgalmának legradikálisabb vezetőjét.31 

Mindezzel összefüggésben a kormány bel- és külpolitikájában egyaránt még nagyobb 
hangsúlyt kapott, hogy a magyarországi németek a magyar nemzet szerves részét képezik, ügyük 
belpolitikai kérdés. A németek nemzetiségi különállásának hangsúlyozása, különösen a radikális 
szárny propagandjában hirdetett „német népközösség"-hez tartozás nyilvánvaló ellentétben állt 
Gömbösnek a nemzetiségeket is magába foglaló magyar „Nemzeti Egység" megteremtésére irá-
nyuló törekvéseivel. Ennek következtében külpolitikai tekintetben is legfontosabb feladatai közé 
sorolta, hogy a Németországgal egyre javuló kapcsolatokat, a kölcsönös egymásrautaltságot ki-
használva garanciát kapjon Hitlertől: sem a német állam, sem annak társadalmi szervezetei nem 
avatkoznak bele a magyarországi német mozgalom ügyeibe.32 így Gömbös politikájában, s ezen 

28. TILKOVSZKY L., 1978. 3-48. p.; TILKOVSZKY L., 1970. 372-373. p.; TILKOVSZKY L., 1994. 27-29. p.; FÜZES M., 1979. 389-
403. p. 

29. SZITÁL., 1986. 617-618. p. 
30. TILKOVSZKY L„ 1994. 81-90. p. 
31. Uo. 35-36. p.; TILKOVSZKY L„ 1989. 80-82. p. 
32. Wilhelmstrasse... 1968. 67-70. p ; TILKOVSZKY L„ 1980. 165-203. p.; PRITZ O., 1982. 118 , 231. és 265. p. 
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belül a Nemzeti Egység Pártja szervezésében a baranyai németek a korábbiaknál is nagyobb ve-
szélyeket láttak nemzetiségi mozgalmuk sorsára néz\>e. Nem véletlen tehát, hogy a gazdasági 
okokra hivatkozó magyar parasztokkal szemben a lovászhetényi németek - más német községek 
hangulatát is kifejezve - 1933 júniusában azért álltak ellent a NEP-szervezésnek, mert „attól 
tartanak, hogy az a Bleyer-féle német mozgalom ellen van és a németség érdekeire a beszerve-
zést károsnak ítélik".33 

Az iskolaügyet viszonylag kevés alkalommal emlegették nyilt fórumokon, de 1934-ben 
Mágocson és Bikaion a német nyelvű oktatás bevezetésének harsány követelése a kormány nem-
zetiségi politikájának a kritikáját jelentette, ami a kormánypárttal történő szembefordulásra is 
ösztönzött. Bikaion nem is álltak meg a követelések megfogalmazásánál. Az osztálytanítói pá-
lyázaton - a NEP központi vármegyei titkáránák jelentése szerint - „minden erővel az ő saját 
jelöltjüket akarják behozni".34 

Ugyanígy nemcsak azért közeledtek szívesen a Független Kisgazdapárthoz, mert annak 
politikai céljai, programja teljesebben fogalmazta meg a birtokkal rendelkezlő német parasztok 
érdekeit, hanem azért is, mert vezetői gyakran nyilatkoztak Eckhardt Tibor Pécsváradon el-
hangzott szavaihoz hasonlóan: „a Kisgazdapárt a magyarországi kisebbségeknek olyan jogokat 
kíván, mint amilyent mi kívánunk a megszállt területi magyarság részére". 

E helyzeten csak részben változtatott a Gömbös-kormány 1935 decemberében megje-
lent rendelete az egységesen vegyes tannyelvű kisebbségi népiskolai oktatás fokozatos és folya-
matos bevezetéséről. Jóllehet a rendelet a magyarországi németek többségében és németországi 
hivatalos körökben elégedettséget váltott ki, a volksdeutsch irányzat követői - akiknek befolyása 
a fent említettek hatására is fokozatosan nőtt a térség német lakossága körében - változatlanul 
radikális követelésekkel álltak elő. E kérdésben nem szűntek meg az érdekellentétek a - politi-
kai nézeteik tekintetében egyébként rokon - két kormány, illetve azok vezetői között sem. A 
belső és külső feszültségek, a kétoldalú bizalmatlanság fennmaradásában egyaránt szerepet ját-
szott, hogy a magyarországi németek jogos követeléseinek jónéhány eleme továbbra is megoldat-
lan maradt, ugyanakkor a németországi körök sem hagytak fel a magyar állam és társadalom 
számára kétségtelen veszélyeket jelentő volksdeutsch és nemzetiszocialista eszmék terjesztésé-
nek támogatásával.36 

A német nemzetiség, politikai állásfoglalásait tekintve, nem volt homogén. A megosz-
lás gazdasági-szociális okokra is utal. A NEP falvakat járó vezetői 1934-1935-ben rendre arról 
számoltak be, hogy egyrészt a Volksbildungsverein politikailag radikalizálódó tagsága elsősor-
ban fiatalokból verbuválódott; másrészt „a németajkú lakosság vagyonosabb része közömbös (ti. 
a német mozgalom iránt - V.J.), de a nincstelen elemek elégedetlenek, s ezen elemek a pánger-
mán eszmék előharcosai".3' Ám e szociális különbségeknek is kifejezetten a német mozgalom 
sajátosságaiban rejlő belső nemzetiségi oka van. A pángermán és ezen túl a nemzetiszocialista 
eszméknek azért lett híve elsősorban a német mezőgazdasági munkásság és szegényparasztság, 
mert gazdasági-szociális gondjaikra Magyarországon belül nem láttak megoldást. Gömbös ígé-
retei nagy részének megalapozatlan voltát a gyakorlati tapasztalatok gyorsan és egyértelműen 
bizonyították. Ráadásul a kormány programja és propagandája, maga a miniszterelnök kijelen-
tései következetesen hangsúlyozták a nemzeti érdekek érvényesítését, a magyarság gazdasági és 

33. BML. NEP személyi ügyek 1933/34. - aPácsváradijárástoszolgabirájának ¡933. június 28.-ai jelentése a főispánhoz 
34. BML. NEP jelentések-kp. vm. t. Ny. 1934/1. és 23. 
35. Dunavidék 1935. március 24. 
36. TILKOVSZKY L„ 1989. 83-84. p. 
37. BML. NEP jelentések - kp. vm. t. Ny. 1934/28. 
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szociális megerősítését. E kijelentések - a „Nemzeti Egység" minden állampolgárt magába fog-
laló értelmezése ellenére - azt a félelmet keltették a nemzetiségi lakosság egy részében, hogy a 
kormányzat az ő rovásukra gyakorolja nemzeti politikáját. E szándékokra utaltak azok a birtok-
politikával kapcsolatos országos intézkedések és helyi akciók is, melyek egyik célja a Délkelet-
Dunántúlon (így Baranyában) zárt tömbökben élő és a helyi magyarság egykézése miatt is ter-
jeszkedő nemzetiség „fellazítása", visszaszorítása volt.38 Nem véletlen tehát, hogy a legrosszabb 
viszonyok között élő németek helyzetükből csak a magyar állam keretein kívül láttak kiutat. E 
kiút reményét adta számukra a körükben ekkor már rendszeresen teijesztett „német népközös-
ség" eszméje állami-topográfiai valóságának megteremtésébe vetett hit és a nemzetiszocialista 
célok, melyek sarkalatos tételei közé tartozott a németek életlehetőségeinek biztosítása - akár 
más népek rovására is.39 Hasonló módon hatott mindez a fiatalokra, akik közül sokan a gazda-
sági válság idején, a lassú kibontakozás kezdetén az iskolából kikerülve nehezen jutottak mun-
kához, kenyérhez. Ráadásul a Wandervogel-mozgalom túlnyomórészt fiatal diák tagjai - élet-
kori sajátosságaik miatt is - elsősorban velük találtak kapcsolatot, rájuk tudtak hatni leginkább. 

Ez utóbbi momentum a baranyai németek politikai aktivitásának egy további jellemző 
vonására hívja fel figyelmünket. Arra, hogy a Volsbildungsverein szervezeteinek megalakítása, 
gyűléseiken elégedetlenségük és követeléseik nyílt és hangos megfogalmazása az esetek többsé-
gében nem a helyi igények spontán megnyilatkozása volt. A kezdeményező vagy inspiratív sze-
repet, sőt a szavak kimondásának szerepét is legtöbbször külső személyek - a németek illegális 
politikai mozgalmának már említett és más országos vezetői, baranyai exponensei - vállalták. 
Hasonló szerepet játszottak a Németországból ide látogató túrista-agitátorok is.40 E kívülről ér-
kező hatások jelentőségét az is jelzi, hogy a baranyai német falvak egy részében nemcsak a köz-
igazgatás vagy az egyház hivatalos személyiségei szabotálták a magasabb szintű anyanyelvi ok-
tatás bevezetését a népiskolákban. Helyenként a német szülők sem szorgalmazták, mondván: 
érdekük és kívánságuk, hogy gyerekeik a magyar nyelvet jól elsajátítsák, s e mellett szerezzék 
meg anyanyelvükön is a legfontosabb készségeket (írás, olvasás, számolás).41 

Az a tény azonban, hogy a kívülről jött hangok a vidék németségének egyre nagyobb 
részében találtak visszhangra, bizonyítja: a fenti, művelődési lehetőségeikkel összefüggő, elége-
detlenségük termékeny talajt kínált a politikai követeléseket is megfogalmazó nemzetiségi veze-
tők és németországi támogatóik által elhintett nézetek, eszmék számára. Ők ugyanis a baranyai 
németek objektíve meglévő elégedetlenségét, jogos és kielégítetlen igényeit fogalmazták meg, és 
használták ki saját politikai céljaik realizálása érdekében. Arról sem feledkezhetünk meg, hogy 
ilyen hatások közepette nem egy baranyai németet lökött az agitátorok kaijaiba a soviniszta ma-
gyar sajtó és közvélemény, sőt egyes politikusok is, ezáltal, hogy gyakran válogatás nélkül pán-
germánnak és hazafiatlannak tituláltak minden magyarországi németet.42 

Baranyában tehát az 1930-as évek első felében (s már előzőleg is) a kormány és a köz-
igazgatás nem segítette elő, sőt kifejezetten akadályozta a németek nemzeti identitásának fenn-
tartását, művelődési lehetőségeik teljes kibonatkozását, a német tanítási nyelvű iskolák és nép-
művelődési egyesületek igényeinek megfelelő mértékű és jellegű kiépítését, sőt eredeti családne-
veik megőrzését. A magyar kormány nemzetiségi művelődéspolitikája miatt kialakult elégedet-

38. HORVÁTH CS., 1986. 586-587. p. 
39. FÜZIJ., 1977. 233-250. p. 
40. Ld. a 24. jegyzetet. Ezt igazolja a NEP központi vámtegyei titkárának egyik jelentése is, amelyben a németek követeléseitől gyakran 

hangos Mágocson 1936 elején kialakult csendes és várakozó hangulatot azzal magyarázata, hogy a községben régóta nem jártak német agi-
tátorok. (BML NEPjelentések-kp. vm. t. Ny. községi jelentőlap 17. 1936. március 3.) 

41. FÜZES M.. 1979. 391. p. 
42. TILKOVSZKY L„ 1981. 378. p. 
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lenségük játszott aztán döntő szerepet - külső inspirációk hatására is - politikai állásfoglalásuk 
alakulásában, a Gömbös politikai céljainak megvalósításában különösen fontos szerepet játszó 
kormánypárttal történő szembefordulásukban mind a pártszervezés, mind a parlamenti választá-
sok során. 
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VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM : SUPPLEMENTUM: 
SZERKESZTŐ: Á. VARGA LÁSZLÓ, HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

Lengyel György-Pető Iván 

AZ „ÁTMENETGAZDASÁG" STRUKTURÁLIS ÖRÖKSÉGÉRŐL 

Dolgozatunk egy, a nyolcvanas évek első felében írt terjedelmesebb kéziratos tanul-
mány része. A munkában azt a célt tűztük magunk elé, hogy áttekintsük az 1945 utáni gazdasági 
átalakulás - vagy ahogy a háborús években nevezték: az átmenetgazdaság - strukturális, társa-
dalmi és politikai feltételeit. A tanulmány az elképzelések szerint egy olyan sorozatba illeszke-
dett volna, amelyik az egyes kelet-európai tervgazdaságok kialakulásának történelmi körülmé-
nyeit tárgyalja. A sorozat tervét időközben elfújta a szél, elemzésünk tárgya pedig végképp tör-
ténelmi távlatba került. Úgy véljük azonban, hogy a dolgozat megállapításai helytállóak, s egyi-
kük-másikuk talán ma sem tanulságok nélküli. 

A tanulmány ötlete akkor fogant meg bennünk, amikor napi munkánkhoz tartozott a 
történelmi múlt dokumentumainak rendezése. Volt levéltárosok köszöntik ezzel az írással kollé-
gájukat. 

A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front programja 

Magyarország még háborúban állt a szövetséges hatalmakkal, amikor 1944 december 
elején a Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontba tömörült pártok közzétették az újjáépítés és 
felemelkedés útját kijelölő programjukat. A program jelentéktelen módosításokkal megegyezett 
az MKP korábbi javaslataival.1 

A kommunista párt Külföldi Bizottsága 1944 október elején többször tárgyalt a háború 
utáni politikai irányvonalról, programról.2 Ekkor, de méginkább novemberben, a végleges fo-
galmazás időpontjában világos volt a párt vezetői számára, hogy a szövetséges nagyhatalmak 
megállapodásának megfelelően Magyarországon széles nemzeti összefogást, többpártrendszert 
kell megvalósítani. A program tehát eleve más, nem kommunista politikai csoportok számára is 
elfogadható kívánt lenni. De nemcsak a program-javaslat visszafogottsága miatt válhatott 
koalíciós programmá a kommunista tervezet, hanem azért is, mert az MKP-n kívül 1944 végén 
még egyetlen igazán szervezett párt, politikai erő sem tevékenykedett az ország keleti felében, 
amely alternatív elképzeléssel állhatott volna elő. 

A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front programjaként közzétett elképzelést ennek 
ellenére később is valamennyi országos párt magáénak ismerte el. A program a korábbi gazda-
sági berendezkedés alapvető megreformálását igérte, ugyanakkor nem beszélt új társadalmi 
rendszer megvalósításáról. A kilátásba helyezett széleskörű földreformot valamennyi ujjászerve-

1. Az MKP javaslata a debreceni Néplapban jelent meg, 1944. november 30-án. A Függetlenségi Front programját a Délmagyarország tette 
közzé 1944. december 30-án. Vö.: MKP és SzDP hat. 1979. 37-42. p. 

2. A program keletkezését igen részletesen taglalja KOROM M., 1981. 235-268. p. 
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ződő politika erő régóta követelte. A korlátozott, a föld mélyének kincseire és a közszolgáltatá-
sokra kiterjedő államosítás, valamint a kartellek és nagybankok ellenőrzése, alapjában véve nem 
sértették a magántulajdon elvét. (A természeti kincsek állami tulajdonba vétele még nem zárta 
ki bérbe adásuk lehetőségét.) 

A programnak az a kívánsága, hogy a háborús pusztítások által lerombolt gyárakat és 
házakat „egységes központi terv alapján állami támogatás és irányítás mellett" építsék újjá, eb-
ben a fogalmazásban még nem, csak a későbbi, gyakorlati megvalósítás többféle módozatának 
ütközésekor oszthatta meg a politikai erőket. 

Az államosítások korlátok között tartásának szándékát, a várható gazdasági berendez-
kedést, nemcsak az államosítandó ágazatok tételes felsorolása jelezte, hanem az is, hogy a prog-
ram egyértelműen a magánkezdeményezés túlsúlya mellett tett hitet; egyrészt a földreform kap-
csán az életképes kisgazdaságok megteremtését látta kívánatosnak, másrészt külön is kiemelte: 
„elő kell mozdítani a magánkezdeményezést és a magánvállalkozást az egész nép általános ér-
dekeinekjavára". 

A Magy ar Nemzeti Függetlenségi Front programja tehát - jellegéből adódóan - olyan 
általános alapelveket tartalmazott, amelyek csak a gazdasági, társadalmi, politikai berendezke-
déssel kapcsolatos elképzelések alapvető megváltozásakor veszthették el aktualitásukat. 

Amikor a programot közzétették, az ország nagyobb részén még harcok folytak. Senki 
sem ismerte pontosan a háborús károkat, a fegyverszüneti megállapodás feltételeit, a program-
ban is követelt demokratikus választások eredményeit. De ezen alapvető tényezők ismeretében 
sem tették félre később a koalíciós pártok az 1944 végi programot, mert az abban rögzített társa-
dalmi, gazdasági, politikai elképzeléseken nem kívántak változtatni. Csak 1947-ben, amikor az 
MKP politikájában radikális változás történt, kezdődött el nyíltan is a programban lefektetett 
alapelvek figyelmen kívül hagyása. 

Azonban a magyar gazdaságfejlődés, az intézményrendszer változásai - a kommunista 
törekvések eredményeként - már korábban más irányt vettek, mint ahogy az a programból kö-
vetkezett volna. Csakhogy ezek a változások nem radikálisan, hanem fokozatosan valósultak 
meg, irányuk csak idővel vált egyértelművé, az indoklásukra felhozott érvek pedig többnyire a 
kényszerfeladatok megoldására, a rendkívüli gazdasági helyzetre és nem a társadalom átszerve-
zésének szükségességére hivatkoztak. A rendkívüli intézkedések meghozatalának szükségességét 
nemigen vitatta senki, márcsak azért sem, mert ilyen intézkedésekre minden háború sújtotta 
országban sor került. A háború súlyos emberáldozatokat követelt, az ország igen jelentős gazda-
sági károkat szenvedett, nagy árat kellett utólag is fizetni Magyarország második világháború-
ban játszott szerepéért. 

Tanulmányunkban behatóbban az 1945 utáni átalakulás strukturális és növekedési fel-
tételeivel foglalkozunk. Úgy gondoljuk, ezek azok a legfontosabb adottságok, amelyek az 1945 
utáni intézményi és uralmi változásokat kondicionálták. 

Strukturális és növekedési feltételek 

A két világháború közötti időszakban a magyar nemzeti jövedelem - szemben a század-
fordulós évek 3,2 %-os átlagos növekedési ütemével - rendkívül mérsékelt, mintegy évi 1,8 %-
os növekedést mutatott. Ez a mérsékelt ütem jelentős ingadozások átlagaként alakult ki, hiszen a 
húszas években az éves növekedés 2,5 %-os volt, a válságot követően 4,9 %. Az 1929-3 3-as vál-
ság éveiben pedig évi 5,2 %-os csökkenés mutatkozott. Az egy főre jutó nemzeti jövedelem nö-

- 420 -



vekedése 1925/26 és 1938/39 között csupán 1,1 %-ot tett ki.3 A nemzeti termék ugyanezen idő-
szak alatt évente 2 %-kal, egy főre vetítve pedig 1,3 %-kal növekedett.4 

A beruházási kedv minimális volt, s méginkább követte a konjunkturális ingadozáso-
kat. A beruházások a húszas-harmincas években a nemzeti jövedelemnek átlagosan mindössze 4 
%-át tették ki,5 nem sokkal kedvezőbb az arány még akkor sem, ha a bruttó állótőke beruházást 
a nettó nemzeti termékkel állítjuk szembe, mert éves átlagban ez is csupán 9,1 %-ot képviselt. 
Ez a tulajdonképpeni gazdasági stagnáció csupán részben magyarázható a dekonjunktúrával, az 
okok jelentősebb csoportja az első világháborút követő területi rendezésekhez kapcsolódott. A 
népesség, a terület, a nemzeti vagyon integritásának felszámolása - mely meghaladta az etnikai 
önrendelkezési elv által indokolható mértéket - a stagnáció egyik döntő momentumává vált. Ez 
eredményezte a terület kétharmadának, a népesség 60 %-ának, az ipari kapacitás felének elvesz-
tését, s járt egyebek közt olyan következménnyel, hogy - míg a háború előtt a magyar vasérc-
termelés több mint egyharmadát exportálták - a harmincas években már a szükséges mennyiség 
43 %-át külföldről kényszerültek beszerezni.6 Ehhez járult a környező országok, nem mindig 
hatékonyan működő, de ténylegesen fenyegető blokádja. 

A külgazdasági bizalmatlanság a területrendezések hatásait felerősítve - lényegében 
egész Közép-Kelet-Európában - strukturális aránytalanságokhoz, téves tőkeallokációhoz, belső 
feszültségekhez vezetett. Magyarországon mindezt kiegészítette az a jelenség, amit a vesztes 
gazdasági pszichózisának nevezhetünk. 

A két világháború közötti időszakban a politika és a gazdaságideológia egyik kulcsfon-
tosságú eleme az új határok közé kényszerített magyar gazdaság életképtelenségének hangsúlyo-
zása volt. Noha a gyakorlati gazdaságpolitika megtalálta a talpraállás és a továbblépés lehetősé-
gét, a gazdasági pszichózis súlyos bizonytalansági tényezővel terhelte, gátolta, illetve egyoldalú-
an befolyásolta a kibontakozást. Ezekre a tényezőkre épült rá a gazdasági válság, s a válságból 
kivezető infrastrukturális vagy fegyverkezési konjunktúra alternatíváját ezek a geopolitikai és 
gazdaságideológiai tényezők determinálták. 

A második világháborút megelőző időszak Európában a magyar gazdasághoz hasonló 
országok, - az agrár-ipari gazdaságok csoportja, a keleti és déli periféria országai - 75-135 dol-
láros egy főre jutó nemzeti jövedelemmel rendelkeztek, szemben a fejlett országok 300 dollárt 
általában meghaladó szintjével. 

3. A Magyar Gazdaságkutató Intézet (MGI) 20. sz. különkiadványa. A magyar nemzeti jövedelem. 1936/37-1938/39. Bp., 1942., 5., 9. p. 
4. Ld. ECKSTEIN, A., 1955., 175. p. 
5. MGI 20. sz. k. kiadv. Bp., 1942., 11. p. 
6. MGI közleményei 4. füzet. A külföldi nyersanyagok jelentősége a magyar vas- és acélgyártásban. Bp., 1947. március 31. 17. p. A háború 

előtti adatokhoz ld.: SZTERÉNYI J.-LADÁNYI J„ 1933. 48-49. p. 
7. Ld. MGI 24. sz. kiadv. Az első világháború gazdasági következményei. Bp., 1943. 
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1. sz. táblázat 

Az egy főre jutó nemzeti jövedelem néhány országban, 
1937-ben (dollár/fő)8 

Ország N.j. Ország N.j. Ország N.j. 
USA 570 Csehszlovákia 170 Olaszország 135 
Anglia 440 Magvarország 120 Spanyolország 95 
Svédország 400 Lengyelország 100 Portugália 93 
Dánia 340 Románia 81 Görögország 92 
Németország 340 Jugoszlávia 80 
Svájc 320 Bulgária 75 
Hollandia 306 

A magyar nemzeti jövedelemnek 1938-ban mintegy 37 %-a származott a mezőgazda-
ságból és 36 %-a az iparból.9 Hasonló arányokat tükrözött a nettó nemzeti termékhez való hoz-
zájárulás is. A kelet-európai országokkal való összevetés azt mutatja, hogy az iparilag fejlettebb 
- bár belső feszültségekkel terhes - csehszlovák és osztrák gazdaság után a strukturális arányo-
kat tekintve éppen átalakulóban lévő magyar és lengyel gazdaság alkotott önálló sávot, s ettől 
elkülönült a balkáni országok csoportja, amelyekben a nemzeti jövedelemnek, illetve a nettó 
nemzeti terméknek még több mint fele került ki a mezőgazdaságból. 

2. sz. táblázat 

A nemzeti jövedelem és a nettó nemzeti termék megoszlása a kelet-európai országokban 
1938-ban (%)10 

Ország Mezőg azdaság I iar Ern kéb 
N.j. N.n.t N.j. N.n.t N,i. N.n.t 

Ausztria 35 - 43 — 22 — 

Csehszlovákia 23 23 53 53 24 24 
Magyarország 37 35 36 34 27 31 
Lengyelország 39 45 32 30 29 25 
Románia 53 53 28 28 19 19 
Jugoszlávia 54 50 22 25 24 25 
Bulgária 63 57 18 27 19 19 

A fejlett ipari országokban az agrárfoglalkoztatottak aránya a harmincas évek végén 
általában már kevesebb volt, mint az aktív népesség egynegyede, a kelet- és déleurópai periféria 

8. Az összehasonlításhoz Ehrlich Éva számításai alapján az ún. korrigált nemzeti jövedelem adatait használtuk fel. Ld. EHRICHÉ., 1968. 7. 
p. Részben közli: BEREND T. I.-RÁNKI Gy„ 1976., 2., 523. p. A magyar adat esetében hasonló eredményre jutunk a Magyar Gazdaság-
kutató Intézet (MGI) és a Magyar Nemzeti Bank (MBN) számításai alapján (MGI 20. sz. k kiadv. Bp., 1942., 9. p„ valamint MNB Havi 
Közi. XXI. (1947) 5-6., 241. p.) 

9. Volumen alapján számítva, kerekítve. MGI 20. sz. k kiadv. 7. p. 
10. Fonások: a nemzeti jövedelemhez BEREND T. I.-RÁNKI GY., 1976. 514. p„ a nettó nemzeti termékhez SPULBER, N., 1957. 478 . p. 

(utóbbi kerekítve, Magyarország és Bulgária esetében korrigálva).) 
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legtöbb országában viszont ez az arány 50-80 %-ot tett ki.11 Magyarországon az 1930-as nép-
számlálás idején az aktiv népesség 51 %-át, az 194 l-es népszámláláskor pedig 48 %-át tették ki 
a mezőgazdasági foglalkoztatottak. A kereső népesség megoszlását tekintve Magyarország lé-
nyegében már 1941-ben kilépett az agrár-ipari országokat jellemző sávból, azonban a főbb fog-
lalkozási arányok a negyvenes években stagnáltak. 

3. sz. táblázat 

A kereső népesség megoszlása Magyarországon, 
1930, 1941 és 1949 (%)12 

Ágazat 1930 1941 1949 
Mezőgazdaság 51,10 48.10 49,80 
Ipar, bányászat 22,70 24,50 23,50 
Keresk., közi, hitel 8,30 8,70 8,10 
Egyéb 17,90 18,70 18.60 
Összesen 
N 

100,00 
3.999.242 

100,00 
4.503.117 

100,00 
4.409.299 

A hadigazdaság időszakában az ipar természetesen gyakorolt valamelyes szívóhatást, a 
háborús munkaerőpiaci politika irányítói azonban - okulva az első világháborús gazdaságpoliti-
ka azon tapasztalataiból, amelyek szerint a háború utáni munkanélküliség elsősorban a mező-
gazdaságból elvont munkaerőtömeget sújtja, ami a szociális feszültségek kiéleződéséhez, eseten-
ként a földigények radikális megfogalmazásához vezet - óvakodtak a jelentősebb strukturális 
változás erőltetésétől.13 A helyreállítási periódusban pedig - zömmel a földosztás következtében 
- a mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya még bizonyos mértékig nőtt is. A foglalkoztatási 
struktúra főbb arányait tekintve tehát a magyar gazdaság a negyvenes évek elején egy képletes 
küszöbhatáron megrekedt, a jelentősebb változás egy évtizedet váratott magára, az ötvenes évek 
- társadalmi konfliktusokra vezető - programja lett. 

A foglalkozási struktúránál lényegesen jelentősebben módosult a termelés szerkezete. A 
világháború időszakában a mezőgazdaság termelése háromnegyedére csökkent, míg az iparé 
egyötödével növekedett. A hadigazdaság feszített iparosítási politikájának hatására a mezőgaz-
daság és az ipar hozzájárulási aránya a nemzeti jövedelemhez lényegében megfordult. A háború 
végén - részben az árarányok torzítása miatt - a nemzeti jövedelemnek alig több mint egyne-
gyede származott a mezőgazdaságból, s 43 %-a az iparból. 

11. Ld. EHRICH É . 1968. 77. p 
12. Népszámlálás... 1949. 13. p. 
13. Ld. ehhez dr. Kádas Károly elnöki megnyitóját a Munkaközvetítés Központi Bizottsága alakuló ülésén. Közgazdasági Értesítő, 1943. 

január 31. 166. p.» 
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1. sz. táblázat 

A nemzeti jövedelem megoszlása és növekedési arányai, 
1938/39 -1943/441" 

Ev Mezőg. Ipar Egyéb Együtt 
1938/39 36,90 36,00 27,10 100,00 
1939/40 35,10 38,00 26,90 100 00 
1940/41 30,10 42,00 27,90 100,00 
1941/42 29,60 41,40 29,00 100,00 
1942/43 26,90 44,40 28,70 100,00 
1943/44 27,80 43,00 29,20 100,00 
1938/39 100,00 100,00 100,00 100,00 
1939/40 103,10 114,10 107,40 108,20 
1940/41 83,40 119,30 105,30 102,30 
1941/42 79,90 114,90 105,00 99,30 
1942/43 77,10 130,00 111,60 105,50 
1943/44 75,70 119,60 108,10 100,30 

A termelési struktúra változási dinamikája tehát a világháború időszakában elszakadt a 
foglalkozási struktúra változásától, s ez azzal a következménnyel járt, hogy a keresők felét kite-
vő agrárnépesség az adott árviszonyok mellett a nemzeti jövedelem egynegyedét állította elő, 
míg a keresők egynegyedét képviselő ipari alkalmazottak a nemzeti jövedelemnek több mint 40 
%-át hozták létre. 

1938-ban a beruházások - különböző számításokat figyelembe véve - a nemzeti jövede-
lemnek 12-13 %-át tették ki. A beruházások megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti: 

5. sz. táblázat 
Beruházások 1938-ban (millió P)15 

Eredeti adatok Korrigált adatok 
Összes beruházás 654,60 669,90 
Ebből * 

ipar 132,40 137.00 
bányászat 14,10 13,00 
mezőgazdaság 77,90 75,00 
közlekedés 57,10 135,00 
kereskedelem - 10,00 

14. MGI közleményei 4. füzet, Magyarország nemzeti jövedelme Bp., 1947. 6. p. (1924/25 - 1925/26. évi átlagárak alapján számítva. 
15. A nemzeti jövedelem hosszúsoros indexeinek felülvizsgálata 1938. és 1950-1965. évekre Bp., KSH., 1967. 32. p. Az eredeti adatok 

JUDIK J.-NÖTEL R., ld. még ECKESTEIN, A., 1955. 192. p., valamint BRÓDY A., 1967., illetve BEKKERZs., 1970. 
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lakóház 120,20 140,10 
közület 182,10 75,10 
katonai beruházás 135,00 69,90 
egyéb 25,80 14,80 

* Az eredeti adatoknál a bontás 90 millió P halmozást tartalmaz, ami elsősorban a lakóházak, közületek és katonai beruházá-
sok átfedéseiből származik. 

Az adatok egyebek közt arra vetnek fényt, hogy a katonai beruházások egy jelentős ré-
sze a hadikonjunktúra kezdetén infrastrukturális beruházás volt. Számításba kell azonban venni 
azt is, hogy e katonai beruházások a háborús összkiadásoknak csak töredékét képezték. 

A húszas évek elején az ipar ágazati struktúráját még az élelmezési ipar 47 %-os domi-
nanciája, a nehézipar 37 %-os és a könnyűipar 16 %-os termelési aránya jellemezte. 1938-ig, a 
győri program bevezetéséig az élelmezési ipar aránya jelentősen csökkent, ugyakkor a könnyűi-
pari termelést a dinamikus, a nehéziparit a lassabb növekedés határozta meg. 1938-at követően 
azonban - a gazdaságpolitikai célkitűzéseknek megfelelően - egyértelműen a nehézipar vált a 
legdinamikusabb ágazattá. 1943-ban már a nehézipar adta az ipari termelés közel felét, foglal-
koztatta az ipari munkások több mint 60 %-át, s működtette az ipari gépi kapacitás háromne-
gyedét. Ebben az időszakban a nehézipar leggyorsabban fejlődő, s leginkább expandáló iparága 
a gépgyártás volt, mely a nehéziparon belül 1943-ban már a munkások közel felét foglalkoztatta 
és a termelés 42 %-át adta. 

A hagyományosan is kiegyensúlyozatlan üzemstruktúrájú magyar ipar koncentrációja 
az irányított gazdaság időszakában jelentősen növekedett. Az irányított gazdasági politika tehát 
az erőltetett iparosítás révén lendületet adott és irányt szabott a strukturális küszöbhatárhoz ért 
gazdaság fejlődésének, s előre vetítette a nehézipar és ezen belül a gépipar - mezőgazdasági 
restrikciók árán történő - túlzott növelésének, s az eredetileg is aránytalan koncentráció fokozá-
sának tendenciáját. 

A gyáripari munka termelékenysége 1938 és 1948 között átlagosan évi 1,8 %-kal növe-
kedett. A mérsékelt növekedés mögött két időszak különül el: a termelékenység a hadikonjunk-
túra éveiben jelentősen, mintegy évi 4,4 %-kal nőtt, 1943 és 1948 között évi 0,8 %-kal csök-
kent.16 

16. A számításokat Cobb-Douglas függvénnyel végeztük, aminek ismert alakja: 

T - F x L ^ x c O aho] t = nettó termelési értéktöbblet, F = termelékenységi együttható, L = bérek, C = tőkeérték, k = munka termelési 
rugalmassága, 1 -k = tőke termelési rugalmassága. 
A k paraméter valószínű értékeit munkabérek alapján a harmincas évekre dr. Kádas Kálmán számította ki. Eszerint a paraméter értéke a 

gépgyártásban, valamint a vas- és fémiparban 0,66, (a papiros-gyártásban 0,5, a papirosáru gyártásban pedig 0,88 volt). Ld. KÁDAS K. dr., 
1944. Mi k = 0,66 valószínű értékkel számoltunk. 

Ev 
1938 (P) 

1943 (azonos ter., 1938-as P) 
1948 (azonos ter., 1938-as P) 

T 

F43 =2,6 

Nettó term.-i érték többlet 

1.309.617.000 
2.075.539.100 
2.557.885.100 

állótöke 
2.013.780.000 
1.607.369.100 
2.330.729.400 

bérek 
346.858.000 

559.166.690 

682.937.710 

^43/38 ' 2 4 %"os növekedés, évente 4,4 % 

^48/43 ' ° / , ° ~ o s csökkenés, évente -0,8 % 

^ 4 8 / 3 8 ' ' 9 %-os növekedés, évente 1,8? 
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A hadikonjunktúra számottevően befolyásolta tehát a strukturális arányokat, azonban a 
nemzeti jövedelem növekedési ütemét nem érintette jelentősen. 1938/39 és 1942/43 között a 
nemzeti jövedelem volumene évi 1,4 %-kal nőtt, az egy főre jutó nemzeti jövedelem pedig 0,5 
%-kal.17 

A hadigazdaság éveiben - miként az a 6. táblázatból látható - a nemzeti jövedelemnek 
mind nagyobb hányada, így 1943-tól már több mint kétharmada került központi újraelosztásra. 
Rohamosan nőttek a háborús kiadások, 1943-ban már meghaladták a nemzeti jövedelem egy-
harmadát, 1944-ben pedig 45 %-át. 

6. sz. táblázat 

Nemzeti jövedelem, költségvetés, háborús kiadások 
1938/39 - 194418 

Ev Nemz. j. folyó 
áron, 

millió P. 

Költségv. 
kiad. a n. j. 

%-ában 

Háborús ki-
ad. a n. j. % -

ban* 

Háborús kiadások inflá-
ciós kölcsönök út ján fe-

dezett része (%) 
1938/39 5.192 33,20 12,10 27,60 
1939/40** 9.311 43,30 19,60 51,80 
1941 7.526 50,60 20,70 36,10 
1942 9.329 61,50 30,50 50,00 
1943 12.889 67,40 35,80 56,50 
1944 22.298 71,70 45,10 95.60 

* A H.M. rendes és rendkívüli kiadásai, a nemzetvédelmi propaganda költségei, a győri program katonai beruházásai, valamint a 
német tartozások 
** Másfél év adatai 

A bankjegyforgalom 1938 és 1944 között tizennégyszeresére nőtt, s a háborús kiadá-
soknak 1943-ban több mint felét, 1944-ben pedig már szinte teljes egészét inflációs kölcsönök-
ből fedezték. Az infláció ugyanakkor 1944-ig bizonyos mértékig visszafogott volt, hiszen a 
nagykereskedelmi árindex alig több, mint háromszorosára, s a dollár feketepiaci árfolyama is 
csak nyolcszorosára nőtt.19 

1945-től az 1946 július végi - augusztusi stabilizációig azonban a pénz elértéktelenedé-
se olyan méreteket öltött, hogy a korabeli zsurnalisztika inflációs világrekordról beszélt. Ezt a 
folyamatot nem tudta megállítani az 1945 decemberében végrehajtott - a névértéket egynegye-
dére leszállító - bankjegy-felülbélyegzés, valamint az 1946 tavaszán kibocsátott adópengő sem. 
1946 első felében a dollár adópengőben számított feketepiaci árfolyama harminchétezerszeresére 
nőtt. A dollár mellett a törtarany, a rizs, a cukor, a só, a cigaretta is értékmérőként funkcionált. 

t 

Ez az ellentétes tendenciák eredőjeként kialakuló mérsékelt növekedés a tőke termelékenységének jelentősebb arányú növekedéséből szár-
mazott, a munka termelékenysége ugyanis az egész évtized során csökkent. 1938 és 1948 között a gyáriparban a négyötödére csökkent a 
munka termelékenysége (a bányászatban pedig háromnegyedére). Ld ehhez még Statisztikai Évkönyv. 1948. Bp., 1950. 16., 39. p. és Sta-
tisztikai Évkönyv. 1949. Bp., 195. 36. p. 

17. Ld. MGI közl.-i 4. füzet. Magyarország nemzeti jövedelme Bp. 1947. III.31.6. p. A nemzeti termék esetében a növekedési arányok ugyan-
ezt a tendenciát tükrözték. 

18. BEREND T. I.-RÁNKI GY., 1958. 369., 372. p. valamint AUSCH S„ 1958, 41. p. (konekciókka!) 
19. AUSCH S„ 1958. 47. p. Ld. ehhez még CSIKÓS NAGY B.-HANTOS L.-RÉZLER Gy„ 1944. 200-278. p. 
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A gyárak igyekeztek a dolgozók bérének nagyobb részét - termékcsere révén beszerzett - élelmi-
szerekben biztosítani. Az újságok felhívták a lakosság figyelmét, hogy a különféle atrocitások 
ellenére az ország egész területén szabad a batyuzás. 1939 augusztusa és 1946 februáija között a 
létfenntartási index háromszázezerszeresére nőtt, júliusban pedig már csak quadrilliókban lehe-
tett kifejezni a növekedést. A stabilizációt követően, 1946 augusztus végén a létfenntartási költ-
ségek közel négyszer, ezen belül az élelmezési költségek ötször voltak nagyobbak a hét évvel 
korábbinál.20 
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VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM :SUPPLEMENTUM: 
SZERKESZTŐ: Á. VARGA LÁSZLÓ, HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

Kósa László 

„NÉPÜNK S TÁRSADALMUNK NÉMELY URALKODÓ BŰNEIRŐL" 

(Szász Károly az erkölcs és a polgárosodás összefüggéséről) 

A 19. században Magyarországon a legátfogóbb társadalmi kérdés a modern polgári 
állam megteremtése, mellyel az egyházaknak is szembe kellett nézniük. A múlt század első felé-
ben a legnagyobb magyarországi protestáns egyháznak, a református egyháznak a hívei az or-
szág teljes lakosságának mintegy 14-15 %-át tették ki. Túlnyomólag jobbágyparasztok és neme-
sek voltak. A kisebb protestáns egyház, a lutheránus evangélikus egyház tagjai között jóval na-
gyobb arányban találunk városlakó polgárokat, ők azonban majdnem mindnyájan németek vol-
tak, szemben a reformátusokkal, akik viszont magyarok.1 Az 1848. évi forradalom után megva-
lósuló polgári átalakulásban tehát a protestáns egyházaknak nem volt biztos és széles társadalmi 
bázisuk, ez a helyzet azonban az egész Magyarországot jellemezte. Az egyházak speciális prob-
lémája abban állott, hogy egyidejűleg kellett a kor igényei szerint belső szervezetükben átala-
kulniuk és helyüket megtalálni a polgári társadalomban, továbbá védekezni újonnan jelentkező, 
az akkor hagyományosnak számító erkölcsöt bomlasztó, így számukra káros jelenségekkel 
szemben. Dolgozatomban az utóbbi kérdés néhány elemével foglalkozom. 

1888-ban a központi protestáns egyházi hetilapban a következő címmel jelent meg egy 
hosszabb - eredetileg előadásként elhangzott - írás: „Népünk és társadalmunk némely uralkodó 
bűneiről".2 Szerzője Szász Károly budapesti református püspök, a magyarországi liberális teo-
lógia második nemzedékének kimagasló alakja. Szász püspök élete első felében tanárként és 
államtitkárként dolgozott, író, költő, műfordító volt, csak idősebb korában vette elő teológiai 
diplomáját. Pasztorációs működésének fontos részét alkotta az erkölcsök tanulmányozása és 
védelme. Szász a liberelizmusra jellemzően morálteológiai kötöttségű volt. 

Az említett cikk, pontosabban előadás, megfogalmazására egy francia folyóiratban, a 
„Revue de deux Mondes"-ben Haussonville, neves kortárs moralista szerzőtől megjelent cikkso-
rozat inspirálta.3 A francia szerző elsősorban Párizsra összpontosította figyelmét és megállapítá-
sait bűnügyi statisztikákkal támasztotta alá. Szász is foglalkozott Budapesttel, de elsősorban a 
falusi lakosság viszonyait elemezte és mellőzte a bűnügyi statisztikát. A különbség megfelelt a 
két ország településszerkezeti eltéréseinek, Szász azonban talált az akkor már nagyvárossá lett 
Budapest és a világváros Párizs problémái között azonosságot .is: a társadalmi nyomor és a va-
gyoni különbségek egyre nagyobb méreteket öltöttek. A magyar református lakosság nagy több-
sége azonban ekkor még vidékén, nagy arányban falvakban lakott. Szász püspök éppen attól félt, 

1. KARNER K., 1931. 4-7. p„ MAKKAI L.-BÖSZÖRMÉNYIE., 1983.25-27., 38-49. p. 
2. SZÁSZ K„ 1888. 258-270. p. 
3. HAUSSONVILLE., 1887. 

- 4 2 9 -



hogy a fővárosban tapasztalt negatív erkölcsi jelenségek kiterjednek vidékre, a falvakra. Gyakori 
egyházlátogatásai (canonica visitatio) során ezt már észlelte is.4 írása tulajdonképpen beszámoló 
arról, hogy az addig tradicionálisan romlatlannak tudott parasztság erkölcsei miként változnak. 

Melyek voltak ezek az úgynevezett „uralkodó bűnök"? Szász szerint az első a pazarlás, 
melynek legsúlyosabb elemei a takarékosság hiánya és az alkoholizmus, továbbá a túlzásba vitt 
öltözködési és szépítkezési divat, a második a házasság zavarai cím alatt foglalható össze, mely 
a házasság előtti és a házasságon kívüli nemi élettől a szigorú születésszabályozásig terjed. A 
moralista az emberiség örök tulajdonságában, a bűnös szenvedély hajlamában keresi az egyik 
okot. A másik ok szerinte a társadalmi nyomor, az elemi szükségletek (étkezés, lakás, ruházko-
dás) kielégítésének nehezülése. Az utóbbi a kereseti lehetőségek szűkülésével függ össze: aki 
keveset keres, elkeseredettségében azt a kevés pénzt is kocsmába viszi, amit apránként félre rak-
hatna. Közben azt látja, hogy a társadalom gazdagjai egyre többet engedhetnek meg maguknak. 
Szász különösen az alkoholfogyasztási szokások megváltozását kárhoztatja: a tradicionális bor-
ivás ellenében terjed a pálinkaivás, ami veszélyesebb az egészségre, és nemcsak férfiak, hanem 
asszonyok is gyakorolják, sőt gyerekeknek is adnak. A ruházkodásra és női szépítő szerekre 
költés kimondottan a felsőbb társadalmi rétegek utánzása. Szász különösen kifogásolja, hogy 
egész heti munka és egyszerű öltözködés után vasárnap drága kelmékben pompáznak a paraszt-
nők. Ez ütközik puritantizmusával. A kocsma és a divat pénzbe kerül, a költségek megteremtése 
és a vagyon védelme magával hozza a születésszabályozást. A város hatása, különösen ott cse-
lédlányként munkát vállaló parasztlányok közvetítésével a leányanyaság, a prostitúció és a vad-
házasság terjedésében jelentkezik. 

Azt gondolom, nem kell részletesebben jnagyarázni, hogy a fölsorolt jelenségek való-
ban összekapcsolódnak a polgári átalakulással, annak nem kellemes velejárói. A tradicionális 
életforma bomlásáról van szó, amely egzisztenciális gondok között relativizálja az addigi közös-
ségi erkölcsöt, megváltoztatja a szokásokat, nemcsak az alkoholfogyasztásét. A születésszabá-
lyozásról maga Szász is tudja, hogy a század első felében Magyarországon még csupán az erdé-
lyi szászok körében, mint Zweikindersystem volt szokás, de ő már Nyugat- és Dél-Magyarország 
református parasztjainál is tapasztalta. Mindkét esetben polgári hatásokat egyébként környeze-
tükhöz mérten fokozottabban befogadó lakosokról van szó. A születésszabályozásnak azonban 
komoly egészségügyi anomáliái mutatkoztak a szakszerűtlen beavatkozások miatti gyakori halá-
lozásban és meddőségben. Tény az is, hogy a színes magyar parasztviseletek divatja a múlt szá-
zad második felében ért csúcsára, amikor a gazdagabb parasztság kezén annyi vagyon halmozó-
dott föl, hogy mintegy paraszti mivoltát hangsúlyozva, kialakította jellemző külső megjelenését.5 

A szegényebbek a divat kötelező ereje miatt kényszerűen nélkülöztek, ugyanis sokan valóban 
erőn felül költöttek, csakhogy megfeleljenek szűkebb környezetük normájának. 

Téved azonban az, aki azt gondolja, hogy Szász Károly református püspök a reformáció 
vagy a puritanizmus korának kérlelhetetlenül szigorú prédikátoraként szólal meg, aki egy elkép-
zelt aranykor jó erkölcseihez akarja visszafordítani a világot. Ellenkezőleg. Nagyonis elismeri a 
19. század nagy technikai, politikai és tudományos eredményeit. Nem kárhoztatja némelyik tár-
sadalmi réteg nagyarányú gazdagodását, sőt ezek fényűző fogyasztásával szemben is toleráns, 
hisz pénzt költeni nekik van miből. Szásznak az a problémája, hogy a példa morálisan káros 
hatását hogyan lehetne visszaszorítani, hiszen a romlást nem tartja szükségszerűnek. Hisz a tár-
sadalmi haladásban, de kényszerűen szembesül annak dilemmájával is. Idézem: „Vajon mi 

4. A püspök a hivatalos egyházlátogatási jegyzökönyvek mellett útjairól részletes feljegyzéseket készített: Szász Károly dunamelléki ref. püs-
pök egyházlátogatási naplója. Ráday Levéltár 1445-1446. sz. 

5. HOFER T„ 1975. 402-407. p. 
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haszna van hát a haladásnak, a míveltségnek, a tudomány és ipar óriási vívmányainak, ha az 
emberek nem lettek jobbakká általok, de mellettük az erkölcsök süllyednek és lazulnak?"6 

Az ún. uralkodó bűnök Szász Károly cikkének megírásakor már legalább huszonöt éve 
foglalkoztatták a protestáns papságot. Az 1860-as évek elejétől észlelték a közerkölcsök jelentős 
változását. Az egyházi sajtóban sokat írtak róla, és különösen gazdag beszámolók olvashatók az 
évente megismételt egyházközségi életről készített beszámoló jelentésekben. Először az egyház 
és a hívek kapcsolatának elhidegülését vették észre: a templombajárás apadását, a családi vallá-
sosság halványulását, az egyházi adó fizetésének akadozásait, ezeknek akkor már nem gyakorol-
ták az egyházi szankciót. A 19. század elején még nagyon szigorú egyházfegyelem szinte telje-
sen megszűnt.7 A Magyar-Alföld egyik mezővárosában a református egyháztanács (presbité-
rium) által 1820-1829 között tárgyalt ügyek 30 %-a tartozott az egyházi erkölcsbíráskodáshoz, 
fél évszázad múlva, 1870 és 1879 között már egyetlen egy ilyen üggyel sem foglalkoztak. 
Ugyanekkor az egyházközségi gazdasági ügyek aránya 17 %-ról 44 %-ra nőtt. A század első 
felében uralkodó bűnöknek a házasságtörés, a családi viszálykodás és a káromkodás számítot-
tak.8 

A század második felében a református egyház vezetése annyira fontosnak látta a hely-
zet tanulmányozását, hogy pályázatot hirdetett az erkölcsi romlás okainak föltárására és orvoslá-
sára 1872-ben. A pályadíjnyertes dolgozat szerzője rendkívül élesen bírálta az egyház vezető 
rétegét, különösen a volt nemességet, mely évszázadokon át patronálta és védte az egyházközsé-
geket, de most elhanyagolja a vallást és rossz példát ad a népnek. Ebben az állásfoglalásban 
benne rejlik a megoldás egyik javasolt módja, a művelt rétegeknek példát kell mutatniuk a val-
láshoz való visszatérésben. De nemcsak erről volt szó. Szeremlei Sámuel, a szerző, szintén re-
formátus lelkész úgy vélte, ha a műveltség terjed, az emberek erkölcse és vallásossága megja-
vul.9 Közel volt még a felvilágosodás, és ez az optimizmus általában jellemezte a protestáns li-
berális teológiát. Szász Károly kevésbé volt optimista, hiszen több évtizeddel osztrák-magyar 
kiegyezés után az ipari civilizáció kibontakozásával járó, növekvő ellentmondásokat és feszült-
ségeket már sokkal inkább láthatta. Nála megrendült a műveltség terjesztésébe vetett bizalom, és 
adminisztratív eszközöket fontolgatott. Nem egyháziakat, mert pontosan tisztában volt azzal, 
hogy az ő gyermekorában még az embereket megrendítette, ha házasságtörés miatt eltiltották a 
templombajárástól vagy az úrvacsoráról, de a század vége felé ezt már nem éreznék büntetésnek 
a hívek, sőt talán kinevetnék. Az állam mindenhatóságának korában vagyunk, a moralista Szász 
püspök tehát azt javasolja, hogy törvénnyel korlátozzák a kocsmák nyitvatartását, jobban adóz-
tassák meg a szeszforgalmat és ellenőrizzék az ital minőségét. A cselédtörvény revíziójától a 
vadházasságok számának csökkenését várná, hiszen munkavállaló cselédigazolást házas félnek 
nem adhat ki a hatóság. A nem sokkal korábban bevezetett általános hadkötelezettséget is meg-
vizsgálandónak tartja, mert elhalasztja a házasságkötés időpontját vagy tönkreteszi a fiatal há-
zasságokat. 

Hangsúlyos javaslatai mégsem ezek. Miután már a műveltséget nem tartja igazán 
eredményes megoldásnak, mert tapasztalhatta, hogy az iskolakötelezettség bevezetése óta az 
analfabétizmus visszaszorul, de a társadalmi erkölcs tovább romlik, ő a nevelésben látja a meg-
oldást. Az oktatás csak az értelemre hat, a nevelés az erkölcsre. Szász problémafölvetése szinte 
teljes egészében laicizált. Tudja, hogy fenntartásai nem a tízparancsolattal kapcsolatosak, hivat-

6. SZÁSZ K.,1888. 268. p. 
7. KÓSAL., 1983. 211-238. p. 
8. KÓSAL., 1994. 233-238. p. 
9. SZEREMLEI S., 1874. 
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kőzik ugyan a keresztény erkölcsre, de annak átadását elsősorban az iskola feladatának tartja, 
ahol viszont lanyhult a vallásos nevelés. Pedig a vallásos nevelés a kulcsa az erkölcsi nevelés-
nek, ami fegyelemre és a szegények-nyomorultak iránti könyörületre vezeti az embereket - írja. 
Szemlélete a konzervatív és liberális elemek egyensúlya mellett a vallásnak a polgári társada-
lomban mutatkozó múlt század végi mély válságát tanúsítja. Ha megújul a társadalom, megújul 
benne az egyház is és kilép defenzív helyzetéből, véli a moralista református püspök. 
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VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM :SUPPLEMENTUM: 
SZERKESZTŐ: Á. VARGA LÁSZLÓ, HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

Horváth József 

EGY VÉGRENDELETKUTATÓ TAPASZTALATAIBÓL 

Másfél évtizede annak, hogy a győri végrendeletek kutatásához kezdtem. E forrástípust 
a véletlen szerencse adta a kezembe; hogy kitartottam mellette, az viszont - a kiváló helyi for-
rásadottságok mellett - annak is köszönhető, hogy volt néhány jeles, már nagy kutatói tapaszta-
latokkal rendelkező pályatársam, akik bíztattak és tanácsaikkal segítették további ezirányú tevé-
kenységemet. Ezen kiváló történészek közé tartozik Bácskai Vera professzor is, aki időt és fá-
radságot nem kímélve mondott értékes véleményt készülő tanulmányaimról, hívta fel figyelme-
met hiányosságaikra, számos tanácsot adva azon kiküszöbölésére is. Ezért ajánlom most Neki, 
jubileumára ezen kis írásomat, melyben egyrészt a végrendeletek kutatásának hazai „történetét" 
kísérelem meg címszavakban áttekinteni, másrészt saját ezirányú ténykedésem eddigi szerény 
eredményeit, valamint e munkálatoknak a továbblépés lehetőségeit befolyásoló néhány tapaszta-
latát röviden összefoglalni - tisztelgésül Bácskai Vera életműve előtt és talán segítségül az e 
forrástípus után érdeklődő kutatótársaimnak! 

A hazai végrendelet-kutatásokról 

Egy település testamentumai aligha vizsgálhatók önmagukban: ezért célszerűnek lát-
juk, hogy írásunk első részében röviden áttekintsük e forrástípus fontosabb hazai irodalmát, 
mely két nagyobb csoportra osztható: forrásközlésekre, valamint feldolgozásokra. 

FORRÁSKÖZLÉSEK 

A magyarországi végrendelet-forrásközlések sorát báró Radvánszky Béla nyitotta meg, 
aki ma is nagy értéket képviselő család- és háztartástörténeti munkájának okmánytárában 75 db 
16-17. századi testamentumot is közzétett.1 Majd megindult a Történelmi Tár, melyben kb. két 
évtized alatt száznál több végrendelet is napvilágot láthatott: ezek jelentős részének készítője a 
főúri családok tagjai közül került ki. Ez persze érthető is, hiszen a források közzétevői városi 
archívumokban alig, főúri magánlevéltárakban viszont annál többet kutattak. Jelentősebb kivé-
telt ezalól csak Sörös Pongrác ugyané folyóirat hasábjain megjelent forrásközlése jelentett: ő 
mintegy félszáz, foként 17. században keletkezett győri polgártestamentumot, valamint féltucat-
nyi inventáriumot tett közzé elhunyt rendtársa, Villányi Szaniszló hagyatékából.2 Ezután a vég-
rendeletek közzétételében hosszabb szünet következett: a két világháború közötti időszakból csak 

1. RADVÁNSZKY B„ 1879-1896. 
2. SÖRÖS P., 1899. 
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Házi Jenő soproni forrásközlését említhetjük - ő viszont négyszáznál több soproni polgár testa-
mentumát tette hozzáférhetővé eredeti nyelven az 1390-től 1524-ig terjedő időszakból.3 

1945 után sokáig Tárkány Szűcs Ernő egyedül foglalkozott e forrástípussal: hódmező-
vásárhelyi válogatása a felfedezés erejével hatott - ebben persze része volt önálló műnek beillő 
bevezető tanulmányának is de nagy sikert aratott a makói parasztvégrendeletek közzétételével 
is.4 Az ő publikációin kívül ezidőtájt csak néhány 19-20. századi kevermesi végrendelet jelent 
meg, Pelle Ferenc közlésében.5 Az 1980-as években viszont gyors egymásutánban több jelentő-
sebb forrásközlésnek is örülhettünk: érdekes véletlen - vagy talán nem is az? - , hogy ezek 
mindegyike alföldi település anyagából jelent meg! Ezek sorát Rácz István kezdte meg, amikor a 
többezer fennmaradt debreceni testamentumból néhány tucatnyit egy önálló kiadványban megje-
lentetett; ugyanő segített napvilágra a hajdúvárosok anyagából egy kisebb válogatást.6 Ugyan-
csak debreceni végrendeletekből, de az 1820-as évek terméséből tett közzé néhányat Antal Pé-
ter.7 A megjelenések időrendjében haladva következő kiadványként Németh Zoltán önálló köte-
tét kell említenünk, aki a 18. század második felében keletkezett nyíregyházi testamentumok és 
osztályos egyezségek közül tett közzé mintegy félszáz darabot, eredeti szlovák nyelven és ma-
gyar fordításban egyaránt.8 Ugyancsak a Nyírség ezirányú megismerését segíti az a Bene János 
által összeállított kötet, melyben - 12 hagyatéki leltár és 4 csődeljárás mellett - 17 nyírbátori 
végrendelet szövegét is tanulmányozhatjuk a 19. század első feléből.9 Korábbi századokba kala-
uzolja viszont az olvasót Németh Gábor, aki az 1642 és 1710 között keletkezett gyöngyösi tes-
tamentumokból és fassiólevelekből tett közzé 64 darabot.10 Időrendben végezetül Kocsis Gyula 
publikációját kell megemlítenünk, aki nemrégiben 25 darab 18. században keletkezett ceglédi 
végrendelettel gyarapította a nyomtatásban hozzáférhető testamentumok most már rövidnek 
nem mondható sorát. 1 

. Az eddig megjelent, jelentősebb számú testamentumot közzétevő forrásközlések listáját 
áttekintve tehát azt állapíthatjuk meg, hogy tucatnyi településről áll a kutatók és az érdeklődő 
olvasók rendelkezésére több-kevesebb végrendelet nyomtatásban. A források keltének dátumot 
tekintve a főként 15. századi soproni és a nagyobb részben 17. századi gyöngyösi testamentumok 
mellett a 18-19. században keletkezettek vannak többségben. Általános jellemzőnek mondható 
az is, hogy az egyes esetekben közzétett testamentumok az adott helyen az adott időszakból 
fennmaradt forrásoknak csak töredékét képviselik: közrebocsátásukkal a szerkesztők csak ízelí-
tőt akartak adni a végrendeletek értékeiből, történeti felhasználhatóságuk főbb területeire a for-
rásközlés bevezetőjében hívva fel általában a figyelmet. 

3. HÁZI J., 1930. és 1931. 
4. TÁRKÁNY SZŰCS E„ 1961. és 1974. 
5. PELLE F., 1976. 
6. RÁCZ I., 1983. és 1985. 
7. ANTAL P., 1986. 
8. NÉMETH Z„ 1987. 
9. BENE J., 1989. 

10. NÉMETH G„ 1991. 
11. KOCSIS Gy.. 1993. 
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FELDOLGOZÁSOK 

A források közzétételén túl születtek természetesen remek elemző tanulmányok is. E 
téren mindenekelőtt Tárkány Szűcs Ernő tevékenységét kell kiemelnünk, aki több figyelemre 
méltó résztanulmány után - melyekben többek között a deficiens jobbágy végrendeletével, a pa-
raszti öröklés rendjében megőrződött jogi népszokásokkal, valamint a temetés jogi rendjével is 
foglalkozott - megírta a magyar népi jogszokások összefoglaló monográfiáját is, jelentős fejeze-
tet szentelve benne a végrendeleteknek. Sok fontos tanácsot adott e forrástípus értékeinek fel-
tárásához Solymosi László is: előbb önálló tanulmányban a középkori testamentumokkal foglal-
kozva, majd egy szélesebb körű áttekintésében erre is kitérve.13 

Többen vették igénybe a végrendeletek adalékait egy-egy szűkebb terület vizsgálatánál. 
Közülük kiemelkedik Molnár Attiláné tanulmánya, melyben a paraszti vagyon összetételének 
alakulását vizsgálta az 1655 és 1769 között keletkezett kecskeméti testamentumok tükrében. 
Munkájában nem kevesebb, mint 485 ezidőtájt kelt végrendelet kvantitatív elemzésére támasz-
kodva rajzol izgalmas képet választott témájáról, bizonyítva azt: e forrástípus minden „hiányos-
sága" ellenére alkalmas lehet - nagy mennyiségben felhasználva - általánosabb következtetések 
levonására is.14 Hogy e városban nemcsak e viszonylag korai időszakból maradtak femi végren-
deletek, azt Székelyné Körösi Ilona 18-19. századi kecskeméti testamentumokkal foglalkozó 
írása teszi szélesebb körben publikussá.15 

Próbálkozások történtek annak vizsgálatára is: hogyan használhatók fel e testamentu-
mok a néprajzi kutatások számára. így Nagy Ibolya a 19. századi szentesi végrendeletek temet-
kezéssel kapcsolatos adalékait gyűjtötte össze tanulmányában, jól kiegészítve ezzel más forrá-
sokból rendelkezésre álló adatait.1 Míg a kérdés elméleti megközelítésével ketten is foglalkoz-
tak: Balogh István debreceni tapasztalataira támaszkodva írt rövid áttekintést a néprajzi kutatás 
levéltári forrásairól, Nóvák László pedig a „három város" - Kecskemét, Nagykőrös, Cegléd -
levéltári forrásainak ismeretében foglalkozott több más mellett a 18-19. századi végrendeletek 
ezirányú felhasználhatóságával.17 Tanulmányaik azonban - megítélésünk szerint - meglehető-
sen általános megállapításokat tartalmazva a kérdés alaposabb áttekintésével adósak maradnak. 
- Az országos áttekintés végére hagytuk Szende Katalin ezirányú munkásságának rövid ismer-

tetését, aki - joggal mondhatjuk - teljesen „új színt hozott" a magyarországi végrendelet-
feltárás történetében! A fiatal, rendkívüli tehetségű és nagyon sokoldalú kutató mindössze 
néhány éves, de nagyon intenzív munkálkodás után több fontos tanulmányt „tett le a tudo-
mány asztalára" a Házi Jenő által egykor közzétett késő-középkori soproni végrendeletek 
modern szempontok szerinti elemzésével. Különösen figyelemre méltó a korabeli soproni 
polgárság anyagi kultúráját bemutató alapos tanulmánya, melyben a testamentumok elemzé-
sével e témában nyert adatait más forrásokból is kiegészítve - többek között egy késő-
középkori szemétgödör leleteivel összevetve - nyújt minden eddig olvashatónál alaposabb 
áttekintést e kérdésről.18 Ugyancsak fontos - és tudomásunk szerint eddig egyedülálló - kí-
sérlet az a munkája, melyben a 15. század második felében elhalt soproni és pozsonyi polg-

12. TÁRKÁNY SZŰCS E„ 1966., 1980 a., 1980.b. és 1981. 
13. SOLYMOSI L„ 1974. és 1976. 
14. MOLNÁRA., 1989. 
15. KÖRÖSI I., 1984. 
16. NAGY I., 1984. 
17. BALOGH I., 1977.; NOVÁKL., 1987. 
18. SZENDE K„ 1990.a. 
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árok anyagi kultúrájának hasonlóságait és különbségeit veszi vizsgálat alá, főként utolsó 
rendeléseik adataira támaszkodva.19 Mind mondandójában, mind kutatásmódszertani szem-
pontból fontos a soproni későközépkori végrendeletek egyház- és tárgytörténeti tanulságaival 
foglalkozó tanulmánya is.20 Emellett két kísérletet is tett a testálok egy-egy szűkebb csoport-
jának vizsgálatára: külön tanulmányban foglalkozott a soproni iparosok rendeléseinek elem-
zésével, illetve a nőknek a késő-középkor kézműiparában betöltött szerepével. Ez utóbbi té-
ma kutatásánál soproni és pozsonyi végrendeletekre egyaránt kiteijesztette vizsgálódásának 
körét.21 

Szende Katalin kutatási módszereinek újszerűségét vizsgálva mindenekelőtt az alábbi-
akra tartjuk szükségesnek felhívni a figyelmet: 
- hatalmas és adatgazdag forrásbázisra támaszkodva adatait igyekszik minden területen 

mennyiségileg is elemezni, segítségül véve ehhez - ahol lehetséges - a korszak más típusú 
levéltári forrásait is; 

- így nyert adatait igyekszik összevetni más tudományágak vonatkozó eredményeivel, illetve a 
fellelhető emlékekkel (régészeti leletek, fennmaradt tárgyak, épületek, stb.); 

- a hazai szakirodalom alapos és naprakész ismerete mellett bőven támaszkodik a külföldi -
főként a német nyelvterületen megjelent - e forrástípussal, illetve az általa kutatott témakö-
rökkel foglalkozó szakirodalomra, valamint az ottani intézetekben folyó kutatások legújabb 
eredményeire is.22 

Mindehhez persze hozzá kell tennünk, hogy Sopron nemcsak a késő-középkori végren-
deletek terén, de az elemzésükhöz szükséges más forrástípusokat tekintve is egyedülállóan jó 
forrásadottságú város, Szende Katalin pedig ritka tehetségű és felkészültségű kutató. Munkássá-
gának módszertani eredményeiből azonban jónéhány tanulságot hasznosíthatnak más városok 
testamentumainak kutatói is! 

A győri végrendeletek kutatásáról 

A 17. századi győri testamentumok értékeire már Sörös Pongrác csaknem egy évszá-
zaddal ezelőtt felhívta kutatótársai figyelmét fentebb már említett forrásközlésével.23 Ennek el-
lenére az e forrástípus felhasználásában rejlő lehetőségeket a helytörténeti kutatás hosszú ideig 
egyáltalán nem használta ki. Gecsényi Lajos az egyetlen, aki - az 1970-es évek közepétől megje-
lenő, Győr 16-17. századi történetével foglalkozó - tanulmányaiban nagyobb mennyiségben 
támaszkodott végrendeletekből nyert adalékokra is.24 így ezidáig egyedül saját kutatásainkra és 
publikációinkra hivatkozhatunk a győri testamentumok kutatástörténetének áttekintésekor. 

Győrött az 1600 előtti időszakból alig maradt fenn végrendelet: mintegy tucatnyi tes-
tamentumlevéllel találkoztunk eddig a győri székeskáptalan iratai között - nagyobb részük 
azonban nem is a városban kelt. A 17. század viszont meglehetősen gazdag ilyen típusú iratok-
ban: az ezen időszakból fennmaradt mintegy ezer végrendelet országosan egyedülálló értéknek 

19. SZENDE K„ 1991 a 
20. SZENDE K„ 1990/b. 
21. SZENDE K„ 1989. és 1993. 
22. Vö. SZENDE K., 1991 b. 
23. SÖRÖS P., 1899. 
24. Eddigi tanulmányaink jegyzeteiben tucatnyi Gecsényi Lajostól származó munka ezirányú adataira hivatkozunk: e munkák bibliográfiai ada-

tait itt - hely hiányában - nem részletezzük 
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mondható. A források keletkezésének helyét és a testálok lakóhelyét összevetve négy csoportra 
oszthatjuk e testamentumokat: 
- győri személy Győrött kelt utolsó rendelése: ezek teszik ki az összes források kb. 90 %-át; 
- győri személy más településen tett végrendelete: ezen kisszámú forrásunkból a testálok moz-

gására, vidéki kapcsolatrendszerére nyerünk izgalmas adatokat; 
- más településen lakó személy Győrött tett testamentuma: csak néhány esetben fordul elő, a 

városban tartózkodásuk alatt hirtelen megbetegedő testálok esetében; 
- végül más településen élő személy lakóhelyén tett végrendelete: közülük félszáznál többen a 

győri székeskáptalan földesúri fennhatósága alá tartozó valamelyik jobbágyközség lakói, így 
e testálok a káptalan alattvalóiként voltak kötelesek utolsó rendelésüket földesurukkal jóvá-
hagyatni; míg kisebb számban találhatók más településeken kelt végrendeletek is: ezek rész-
ben a győri székeskáptalan hiteleshelyi tevékenysége révén kerülhettek ide, részben az adott 
forrás tartalmának győri vonatkozásai miatt. 

Eddigi kutatásaink során főként az először említett csoporthoz tartozó forrásainkkal 
foglalkoztunk behatóbban, így ezzel kapcsolatos tanulmányainkat és tapasztalatainkat ismertet-
jük az alábbiakban kissé részletesebben. Megemlítjük csupán, hogy az utolsó csoport testamen-
tumait kutatva is készült két tanulmányunk: közülük a 17. századi káptalanvisi végrendeletekkel 
foglalkozó már napvilágot látott,25 míg a 17. századi nyúli végrendeleti adatokat feldolgozó sajtó 
alatt van.26 

A győri testálok utolsó rendeléseit vizsgálva először egy kisebb - az 1600 és 1620 kö-
zötti - időszak termését elemezve a végrendeletek szerkezetét kíséreltük meg bemutatni: ezt 
azért tartottuk fontosnak, mert a 17. századi testamentumok még az e forrástípus alaki kívánal-
mait szabályozó 1715. évi 27. törvény meghozatala előtt keletkeztek. Ennek ellenére azt kellett 
megállapítanunk, hogy a később felállított törvényi előírásoknak végrendeleteink jelentős rész-
ben megfelelnek: e jelenség magyarázatát abban látjuk, hogy az uralkodó a kialakult szokásjogot 
emelte törvényerőre.27 Ugyanezen tanulmányunkban igyekeztünk a korabeli győri testálok 
anyagi kultúrájáról is egy kis ízelítőt adni - a kvantitativitás igénye nélkül, csupán a legfonto-
sabb jellegzetességekre akarván felhívni a figyelmet.28 

Az időhatárokat tíz évvel kibővítve kísérletet tettünk a győri végrendeletek társadalom-
történeti adalékainak áttekintésére, kitérve - több más mellett - a testálok családi állapotának, 
vallásosságának, műveltségének, valamint származási helyének vizsgálatára is.29 E tanulmá-
nyunk később több újabb dolgozatunknak lett kiinduló pontja. A vizsgálódás határait 1650-ig 
kiteijesztve megkíséreltük összegyűjteni pl. a győri végrendelkezők családi konfliktusaira vo-
natkozó elszórt adalékokat: a mintegy félezer ezidőtájt keletkezett testamentum apró utalásaiból 
érdekes képet kaptunk e problémáról.30 Ugyanezen félezer forrásunk adatai alapján igyekeztünk 
összegezni a győri testálok városon kivüli kapcsolatainak fontosabb jellemzőit, kitérve szárma-
zási helyük, rokoni kapcsolataik, ingatlanbirtoklásaik, valamint kereskedelmi ügyleteik főbb 
földrajzi irányaira, valamint a kapcsolatok egyes típusainak településenkénti megoszlási gyako-
riságára egyaránt.31 E tanulmány írása közben szerzett tapasztalatainkat hasznosítva ezirányú 

25. HORVÁTH l , 1993. a. 
26. Adalékok Nyúl község 17. századi történetéhez címmel várható megjelenése az Anabona következő, ez évre tervezett kötetében. 
27. HORVÁTH J„ 1987. 116-122. p.; a végrendelkezés jogi szabályozásáról ld. pl. NÁNÁSYB., 1798. vagy FRANK I., 1845. 
28. HORVÁTH J„ 1987. 123-132. p. 
29. HORVÁTH J., 1991.b. 
30. HORVÁTH J.. 1991.C. 
31. HORVÁTH J., 1992.a. 
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vizsgálódásainkat a 17. század egészére kiterjesztettük: adatainknak egy nagyobb dolgozatban 
való összesítése jelenleg van folyamatban. 

A 17. századi győri végrendeletek jelentősebb részének megismerése után időben to-
vább haladva a 18. századi testamentumok kutatását is megkezdtük: ezidáig kb. 400 forrást is-
mertünk meg ezen évszázad - főként 1743 (a szabad királyi városi privilégium visszaállítása) 
utáni - terméséből. Ebből következően néhány vizsgált területünkön már a 17-18. századi ta-
pasztalatainkat igyekeztünk összefoglalni. így jártunk el a testálok halálra készülését bemutató 
esszészerű dolgozatunk, valamint a temetkezési szokásokkal kapcsolatos adalékokat összefoglaló 
tanulmányunk készítésénél is.32 Ugyanígy e nagyobb időszak termése alapján foglaltuk össze 
röviden észrevételeinket a győri végrendeletek egyháztörténeti adalékairól, valamint adatainkat 
a korszak győri vallásos egyesületeiről.33 

Tettünk néhány kisebb kísérletet egy-egy részterület adatainak összefoglalására is. így 
összegyűjtöttük a 17. századi testálok magánkönyvtáraira vonatkozó, kis számban előforduló és 
meglehetősen szűkszavú adalékokat.34 Míg egy kisebb dolgozatunkban a 17. század első harma-
dából fennmaradt 12 bíróvégrendelet elemzésével igyekeztünk többet megtudni a város akkori 
vezetőiről.35 

Végül - az eddig napvilágot látott ezirányú publikációink számbavételét zárva - meg-
említjük, hogy egy ízben - öt évvel ezelőtt - megkíséreltük címszavakban összefoglalni a 17. 
századi győri testamentumok kutatása közben szerzett tapasztalatainkat is.36 Az akkor leírt ész-
revételeink mintegy félezer forrásunk ismeretén alapultak: azóta az általunk átnézett győri vég-
rendeletek száma kb. megháromszorozódott. Emellett lehetőségünk volt - a felsorolt publikációk 
tartalmának megismerésén kívül - bepillantást nyerni más levéltárak - így Pannonhalma, Kis-
kunhalas, Veszprém - anyagába is. Mindezen tapasztalataink, valamint az időközben felmerült 
új elemzési lehetőségek és új megközelítési szempontok újabb problémák egész sorát vetették 
fel: ezek fontosabbjainak rövid áttekintésére teszünk kísérletet ezen írásunk hátralévő részében! 

A végrendeletek és a mindennapi élet kutatása 

Amint az eddig elmondottakból látható, az utóbbi évtizedben megkíséreltünk jó néhány 
részproblémát feldolgozni a végrendeletek adatainak felhasználásával. Bár még mindig akad 
néhány újabb feldolgozandó részterület, egyre inkább az a fő kérdés számunkra: alkalmasak-e a 
végrendeletek egy nagyobb, összefüggő tanulmány megírására, melynek tárgya a korabeli győri 
emberek mindennapi életének bemutatása lenne? Az talán már eddigi dolgozatainkból is kide-
rült, hogy forrásaink e témára vonatkozóan számos fontos apró adatot tartalmaznak - de össze-
áll-e belőlük egy egységesebb kép? És ha igen, az mennyire általánosítható? E kérdésekkel kap-
csolatos tapasztalatainkból szeretnénk néhányat összefoglalni az alábbiakban. 

Lényeges kérdés természetesen, hogy a végrendeletek mellett milyen egyéb források 
állnak még rendelkezésünkre a kutatáshoz. E téren külön kell választanunk a két évszázad ter-
mését, hiszen a 18. században már lényegesen jobbak a „háttérforrások". Mi most csak a 17. 
századi végrendeletek ezirányú kutatásának nehézségeiről szólunk. 

32. HORVÁTH J., 1991 .a. és 1994 b. 
33. HORVÁTH J., 1992.b. és 1994.a. 
34. HORVÁTH J„ I993.b. 
35. HORVÁTH J„ 1992 c. 
36. HORVÁTH!., 1990. 
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A fő problémát véleményünk szerint az jelenti, hogy a 17. századi Győr lakosságáról, 
annak alakulásáról alig tudunk valamit. A belvárosi plébánia anyakönyveit csak 1643-tól kezd-
ték vezetni - a többiét jóval később - , így a század első feléből egyáltalán nem kaphatunk képet 
arról, hogy a testálok milyen arányát képviselik. De a század második feléből sem sokkal jobb a 
helyzet: egyrészt a katolikus anyakönyvek hiányos volta miatt, másrészt azért, mert a város la-
kosságának jelentős része - egyes időszakokban kb. fele - más felekezethez tartozott! E problé-
mák mellett már csak egy „apró nehezítő körülmény", hogy a győri végrendeletek - ellentétben 
a törvényi előírásokkal, valamint más városok gyakorlatával egyaránt - nem jelölik készítőjük 
felekezeti hovatartozását! Mindezen körülmények miatt arról, hogy a testálok az összlakosságot 
mennyire reprezentálják, egyáltalán nincs közelebbi adatunk! 

Nem tudjuk továbbá azt sem, hogy a fennmaradt végrendeletek az összes akkortájt 
keletkezetteknek milyen arányát teszik ki. Az egyes lelőhelyek anyagát összevetve az bizonyosra 
vehető, hogy az idők folyamán nagyon sok eltűnt: ezt mutatja egyrészt a fellelhető testamentum-
levelek kis száma - a ma ismert anyag kb. 80 %-a csak könyvbeli másolatban őrződött meg - , 
másrészt az a tény, hogy számos testamentumban található utalás egy másikra - főként szülőjé-
re, testvérére - , amelyet viszont nem találtunk meg. Ez tovább nehezíti azt, hogy forrásaink 
adataiból általánosabb érvényű következtetéseket vonjunk le. 

A testamentumok tartalmának elemzésével kapcsolatosan mindenekelőtt két általános 
jellegű megállapítást kell tennünk. Az egyik, hogy a végrendelet az emberi élet folyamatát te-
kintve egy „pillanatfelvétel": egy adott időpontban speciális nézőpontból - hiszen készítője halá-
la esetére igyekszik elrendezni hátramaradó dolgait - mutatja be a testálót és körülményeit. 
Emiatt fontos lenne, hogy minél többet tudjunk a testálóról: utolsó rendelésükből azonban sok-
szor lényeges dolgok nem derülnek ki. Hogy csak egyet említsünk: lényeges lenne tudnunk, mi-
lyen életkorban érezte fontosnak a korabeli közember, hogy végrendelkezzen. Ez azonban forrá-
sainkból nem derül ki, hiszen a betegségükre vagy az esetek többségében egyszerűen csak öreg 
korukra hivatkozó testálok a legritkább esetben adják meg korukat. 

A másik általánosabb jellegű észrevételünk: a testamentumok részletességét tapasztala-
taink szerint leginkább a testáló családi körülményeinek bonyolultsága határozza meg. Azok a 
végrendelkezők, akik két vagy három házasságból származó több gyermekük között osztják fel 
hátramaradó javaikat, kénytelenek vagyontárgyaik többségét pontosan leírni - kitérve azok jogi 
származására, értékére, külalakjára egyaránt - , hogy rendelkezéseik haláluk után egyértelműen 
végrehajthatók legyenek. Aki viszont egy házasságból származó gyermekei között egyenlő 
arányban szándékozik vagyontárgyait szétosztani, az többnyire néhány összefoglaló rendelkezés-
sel intézkedik azok további sorsáról. így ez utóbbi csoportba tartozó forrásainkból szinte semmit 
nem tudunk meg a testálónak sem családi körülményeiről, sem vagyoni helyzetéről. Vagyis álta-
lános jelleggel meg kell állapítanunk, hogy forrásaink erősen eltérő részletessége miatt a bennük 
foglaltak összesítése nem minden területen valósítható meg, illetve az így nyert adatok nem 
mindig tekinthetők „eredménynek", nem mindig értelmezhetők. 

A mindennapi élet vizsgálatát két fő témakörben tartjuk szükségesnek: egyrészt annak 
kereteit, másrészt körülményeit szeretnénk bemutatni. A mindennapi élet kereteit három szinten 
tartjuk vizsgálandónak. Ezek: a család, a város, valamint a városon kívüli kapcsolatok. E téma-
köröket vizsgálva is találkoztunk néhány, forrástípusunk sajátosságaival összefüggő problémá-
val. 

Családjukkal kapcsolatban mindig elmondják testálóink, hogy hány házasságot kötöt-
tek, melyik házastársuk mit hozott a házasságba, melyik gyermekük melyik házasságból szüle-
tett és hogy melyik gyermeküket mivel házasították ki, hiszen mindezek erősen befolyásolták a 
testáló utolsó rendeléseit. Gyermekei közül viszont csak az élőket említi: már elhalt gyermekéről 
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csak akkor hallunk, ha annak törvényes örököse van, aki számításba jöhet a vagyon felosztásá-
nál. Emiatt a családok tényleges gyermekszámáról nem kapunk képet forrásainkból. Valószínű-
nek kell tartanunk azt is, hogy testálóink között a gyermektelenek és a kiskorú örökösöket hát-
rahagyok „túl voltak reprezentálva" - hiszen a korabeli öröklési törvények az ő vagyonukat ve-
szélyeztették leginkább, így számukra volt a legfontosabb, hogy végrendeletet tegyenek szerzett 
javaikról, illetve hogy utóörökös-rendeléssel intézkedjenek a kiskorú örökösök halála esetére.37 

Nagyon keveset tudunk meg a korabeli házasodási szokásokról: arról pl. egyáltalán nem szólnak 
testálóink, hogy hány éves korban kötöttek házasságot. Néhány esetben - végrendelet-párok 
felbukkanásakor - az újraházasodási szokásokról nyerünk elszórt adatokat. Keveset tudunk vi-
szont a családok mindennapi életéről: ha szóba hozzák testálóink, akkor többnyire a konfliktu-
sokról és az elkerülendő konfliktus-helyzetekről szólnak, a békés, boldog hétköznapokról sokkal 
ritkábban esik szó. 

A tágabb életteret, a várost vizsgálva viszonylag jó képet kapunk a testálok rokoni kap-
csolatairól, annak ellenére, hogy egy részük csak az „atyafiakról" beszél általánosságban. Ahol a 
rokonsági fok kiderül, ott főként a végrendelkező testvérei vagy azok említtetnek; ritkábban for-
dul elő vő, meny, unoka, esetleg sógor vagy keresztlány. Örökösnek ritkán jelölik őket: a leg-
gyakrabban kisebb hagyományban részesülnek, de többször szerepelnek utóörökösként is; gyak-
ran előfordulnak tutorként, néhány esetben pedig elővásárlási jogot is biztosítanak nekik egy-
egy vagyontárgyra. A testálok emberi kapcsolatait vizsgálva találunk elszórt adalékokat a szom-
szédok, valamint lakóként testálok esetében a „gazdák" szerepére. A néhányszor felbukkanó 
melléknevek - pl. vörös hajú, vén, vak, világtalan, nagy bajuszú stb. - a korabeli város hangula-
táról is árulkodnak. Érdekes képet kapunk a városban élő különböző „speciális helyzetű" csopor-
tok egymás mellett élésének jogi kihatásaira: így a nemesek hagyományozási rendjének bizo-
nyos területeken - leánynegyed, közszerzemény, ingó javak kölcsönös öröklése - a nemesi jogtól 
elütő, a polgárokéhoz közelítő sajátosságaira vagy a városban élő idegenek helyzetére, akik a 
magukkal hozott jogszokások némelyikét Győrött testálva is megőrzik. A kegyes hagyományok 
százas nagyságrendben előforduló adataiból differenciált képet kapunk a szegényekről való gon-
doskodás városon belüli helyzetéről is. A városon belüli kereskedelmi kapcsolatok számszerű 
vizsgálatát nehezíti, hogy - bár ezrével találunk ezzel kapcsolatos adatokat - jónéhány testálónk 
utal arra: ügyleteinek egy részéről „registrom" készült, így azokat itt nem sorolja fel. Ennek 
ellenére bőven van adatunk az ügyletek tárgyáról, körülményeiről, valamint a hitelügyletek zá-
logtárgyairól és kamatairól egyaránt, bizonyítva azt: a kölcsönkérés és a hitelbe vásárlás a min-
dennapi élet gyakori jelensége volt ezidőtájt! Míg a testálóknak a város közösségeihez való vi-
szonyát vizsgálva árnyaltabb képet kapunk a céhek, valamint a Győrött az 1640-es évektől nép-
szerűvé váló kongregációk szerepéről is. 

A végrendelkezők városon kívüli kapcsolatait vizsgálva megállapíthattuk, hogy a 17. 
század első felében testálok kb. 20 %-a visel helynévre utaló elő- vagy családnevet, ami a város 
lakosságának nagyfokú mobilitását mutatja! Az elszórt adatokból viszonylag jól mérhetők a ro-
koni kapcsolatok fő irányai is. Érdekes képet kapunk a vidéki ingatlanok számbavételénél: bár 
valószínűnek kell tartanunk, hogy a gyakran előforduló sommás rendelések miatt a vidéki ingat-
lanoknak csak ismeretlen arányú töredékét ismeijük, a főbb földrajzi irányok és távolságok, a 
kapcsolatok fontosabb típusai, valamint az egyes településtípusok közötti megoszlása azért jól 
kivehető. Míg az üzleti kapcsolatok számbavételénél a registromokra való gyakori utalások 
miatti „töredékes" ismereteinkkel is mintegy félezer adat áll csak a század első feléből rendelke-
zésünkre: ezekből nemcsak a földrajzi irányok és gyakoriságok rajzolódnak ki egyértelműen, de 

37. Vö. Verbóczi III. könyv, 29-30. cikkely. 
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a hitelügyletek tárgya, „mikéntje" és nagyságrendje is. Azt már csak megemlítjük, hogy a kap-
csolatok egyéb típusai is „mérhetők" valamennyire forrásainkból: így a testálok mozgásának 
főbb irányai, melynek motivációi között a kereskedés, a tanulás és a vallásosság gyakorlása -
búcsújárás - egyaránt előfordul. 

A mindennapi élet körülményeit vizsgálva számos újabb kérdés merül fel forrásainkkal 
kapcsolatosan: ezek részletes ismertetésére e helyütt nem térhetünk ki, csupán az általunk leg-
fontosabbaknak tartottakra utalunk röviden az alábbiakban. A fő problémát az jelenti, hogy á 
források részletessége e szempontból meglehetősen egyenetlen: a testáló - amint arra már utal-
tunk - csak olyan mértékben „bőbeszédű" vagyontárgyainak leírásánál, amennyire az az egyér-
telműséghez okvetlenül szükséges volt! így a forrásainkban előforduló vagyontárgyak összesítve 
aligha elemezhetők. Lehetséges az is - amint arra Szende Katalin is felhívta a figyelmet38 - , 
hogy az értéktárgyak csak egy bizonyos értékhatár fölött kerültek be a testamentumokba: ez a 
határ viszont egyénenként erősen változó lehetett, így ehhez sem lehet a vizsgálódás során tar-
tani. Hozzá kell tennünk ehhez azt is, hogy tapasztalataink szerint a testálok erősen kötődtek 
némely, számukra kedves vagyontárgyukhoz, főként ha azt házastársuktól vagy más számukra 
fontos személytől kapták: így ezek leírására és további sorsának elrendezésére akkor is nagy 
gondot fordítottak, ha az nem jelentett különösebben nagy értéket. 

Mindebből következik, hogy a végrendeletekből csak a legritkább esetben kapunk vi-
szonylag teljes képet készítőjük vagyontárgyairól: ehhez szükséges lenne hagyatéki leltáraik 
ismerte is. A 17. századi Győrből viszont mindössze öt inventáriumról tudunk eddig: már ezek 
is nagyban segítik a kép árnyaltabbá tételét. Érdekes tapasztalatunk, hogy azon esetekben, ahol 
viszonylag részletes végrendelet és hagyatéki leltár egyaránt rendelkezésünkre áll, kiderül, hogy 
a kettő nem fedi teljesen egymást: a testamentumban olyan vagyontárgyak is említtetnek, me-
lyeket az inventárium már nem sorol fel! Ez arra enged következtetni, hogy a testáló esetleg 
még életében elosztott bizonyos vagyontárgyakat. Továbbmenve az is elképzelhető, hogy bizo-
nyos, számára fontos értékek további sorsáról már a végrendelet elkészítése előtt gondoskodott: 
így pl. könyveiről, melyek nemcsak értékük, de személyes kötődés miatt is fontosak lehettek 
számára. Ezt látszik bizonyítani az is, hogy akad olyan testáló, aki könyvről végrendeletében 
nem rendelkezik; maradt viszont fenn napjainkig egy könyv fiának az apa halála évében kelt 
possessor-bejegyzésével! 

Utalnunk kell röviden arra is, hogy forrásaink leírásai az egyes vagyontárgyak tekinte-
tében meglehetősen különböző értékűek. így a ház nagyságáról, beosztásáról vagy melléképüle-
teiről a legritkább esetben van tudomásunk: még leginkább értékét emiitik, ami viszont nagysá-
gának ismerete nélkül nem sokat mond a mai kutatónak. Alig van adatunk a lakás berendezésé-
re, bútoraira: a végrendelkezők egy-két százaléka említ csak néhányat belőlük, a teljesség igénye 
nélkül, pusztán valamelyik rendelése kapcsán kiragadva. Éhhez képest bőségesnek mondható a 
konyhák felszerelésének bemutatása: különösen az értékesebb evőeszközökről kapunk pontosabb 
leírásokat. A testálok jelentős része bőbeszédűvé válik viszont, ha a mhatár bemutatása kerül 
sorra: egyes ruhadarabok nevéről, anyagáról és színéről egyaránt bőven találunk leírásokat, 
melyek néha még értékére és állapotára is kitérnek. Ugyancsak fontosnak tartották testálóink az 
ékszerek pontos és egyértelmű ismertetését: alakjuk, jellegük, súlyuk és alapanyaguk egyaránt 
gyakran kerül ismertetésre, bizonyítva azt: ezen értéktárgyak nemcsak a lakás fontos díszei vol-
tak, hanem az összegyűjtött vagyon tezaurálásának eszközei is. Szemben a készpénzzel, melyből 
- amint az forrásainkból kiderül - csak kevesen tartottak otthon jelentősebb összegeket. 

38. SZENDE K., 1990.a. 74. p. 
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Ezek lennének legfontosabb tapasztalataink arról: milyen forrásértékkel bírnak a vég-
rendeletek a 17. századi győri testálok mindennapi életének kutatásában. Közreadásukkal talán 
sikerül valamivel hozzájárulnunk az e forrástípus értékeiről eddig leírtakhoz - mely ismereteket 
tartalmazó munkák bibliográfiai számbavételét írásunk első részében kíséreltünk meg elvégezni! 
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VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM :SUPPLEMENTUM: 
SZERKESZTŐ: Á. VARGA LÁSZLÓ, HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

Halmos Károly 

RANGEMELÉSEK A HABSBURG MONARCHIÁBAN* 
j 

(A rendi kontinuitás statisztikai elemzési lehetőségei az újnemesek és a gazdasági elit példáján) 

Bevezetés 

L 

A következő írás szerény igénnyel, csak olvasmányok alapján készült, önálló levéltári 
kutatást nem tartalmaz. Ennek ellenére is érdemesnek tartom összefoglalni az olvasottakat, mi-
vel a földolgozott könyvészeti anyag egy része - az osztrák disszertáció-irodalom - nem túl 
könnyen elérhető. 

E jellegzetesen kéziratos műfaj termékei több mint száz évet fognak át - az osztrák iro-
dalom 1872-től különül el a némettől. A második világháborúig bármilyen kis mértékben is tár-
sadalomtörténeti anyagot csak a bécsi egyetem doktori értekezései tartalmaznak. A gráci, inns-
brucki és salzburgi anyag a későbbiekben is csak vékonyan csordogált. A társadalomtörténeti 
érdeklődésre számot tartható anyag nagyobb részben az elmúlt negyedszázadban keletkezett. A 
háború előtti társadalomtörténeti érdekű disszertációk jó része a zsidóság történetének leírását 
tekintette feladatának, de célkitűzéseiket ezek az írások is csak részben valósították meg, mivel 
általában nem léptek túl a jogtörténeti vizsgálódásokon. 

A feltárt könyvészeti anyag egyik nagyobb csoportja egy sajátos társadalmi jelenséggel, 
a nemesítésekkel, és egy sajátos társadalmi csoporttal, az újonnan nemesítettekkel foglalkozott, 
így az írás következő részében e kettő áttekintése lesz az irodalomból szerzett ismereteket meg-
szűrő elv. 

IL 

Miért oly érdekesek az újkori nemesítések, hogy még ilyen negyedkész állapotban, ere-
deti kutatások nélkül is érdemes írni róluk? Nem valamilyen családfa-kutatói érdeklődés mozga-
tott. Hasonlóképpen nem valamilyen erkölcsi vagy egyéb aranykor továbbélését kívántam felfe-
dezni. Éppen ellenkezőleg, a kiindulópont éppen az, hogy egy modern, azaz a mában is tovább-
élő társadalmi viselkedés egyik megjelenési formáját vizsgálhatjuk a nemesítések során. Ez egy 
ahistorikus érv, de a jelenség vizsgálata mellett szólnak történetírói érvek is. 

*Első változata 1990-ben készült, atMTA Soros Alapítvány támogatáséival. 
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A történészek - ha egyáltalán valamilyen átfogó társadalomleírásra és fogalmi osztá-
lyozásra vállalkoznak - a mai társadalmakat mint osztálytársadalmakat szokták leírni, még pe-
dig úgy, hogy megkísérelnek egy „polgárságként" azonosítható csoportot lokalizálni. Ez a cso-
port az osztályozás során önmagán túlmutató szerepet játszik, ha lokalizálható, akkor viszonyí-
tási pontként, ha nem, akkor pedig hiány által jogosít föl messzemenő következtetésekre. 

Ezzel szemben a nemességet, mint olyat, a nem modern kor kategóriájának tartják. A 
nemzetségi-származási elvet az állampolgári egyenlőség elve, a személyes katonai szolgálat el-
vét pedig a civilizáció hite tette avulttá. Ennek ellenére a nemesi és hasonló címek iránti törek-
vés és e címek megbecsülése mindmáig nem tűnt el, és figyelemre méltó, hogy korábban - még 
a 20. század első felében is, és nem csak Magyarországon - még jelentősebb volt. 

A magyar történeti köztudat - melynek egyes elemei a történetírás termékeiben is visz-
sza-vissza köszönnek - furcsa fordulatokkal tarkított képet alkotott a 19. század közepének nagy 
változásáról. Lett volna egy korszak, amelyben polgári eszmények hatották volna át a magyar 
társadalmat, és ezen belül is a társadalom legjelentősebb (rendi) csoportjának, a nemességnek 
javát. A nemességnek, önmaga fölszámolása, de legalábbis talajvesztése árán, sikerült az eszmé-
nyekből legalább annyit valóra váltani, hogy saját gazdasági alapjain létrejöhetett az ország pol-
gársága, bár nem lett vezető osztály. A nemesség nem sajátította el a polgári tartalmakat, mi-
közben a polgárság nem utasította el a nemesi külsőségeket. Az ellentmondás szokásos föloldá-
sai - miszerint a polgári rétegekből származók nemesi cím iránti törekvése politikai infantiliz-
mus, társadalmi mimikri vagy kulturális atavizmus - egyszerű stigmatizálással, megbélyegzéssel 
intézik el a kérdést.1 

Hogy mi a baj ezzel az érveléssel, az hosszabb fejtegetések helyett N. Zemon Davies 
gondolatkísérletével érzékeltethető: föl kell tenni a kérdést, mit szólnának ehhez a történetmon-
dáshoz azok, akikről e történet szól. Ezek az amúgy a társadalom elitjéből származott férfiak (s 
csak kivételesen nők) joggal kérnék ki maguknak, hogy kétségbe vonják ítélőképességüket, sze-
mélyiségük integritását vagy azt, hogy ne érezték volna át civilizált koruk szellemét. 

m . 

Érdekes mindenesetre, hogy az osztrák és német történeti irodalomban is föllelhető a 
kérdés, hogy miként tekintsenek a győzedelmes polgárság korában nemesi címet szerzett embe-
rekre. A „feudalizálódásnak" viszonylag eltérő értelmezési változatai alakultak ki. H. Kaelble 
szerint van úgy, hogy a polgári átalakulás kudarcának (eszerint a polgárosodás befulladt - a 
polgárok eminens képviselői lemondtak a polgárerényekről és átvették a feudális életmódot és 
értékeket, szélsőséges esetben a feudális restaurációra törekedtek), enyhébb esetben esetleg a 
kapitalizmus és a polgári rend divergens fejlődésének tekintik a jelenséget (a kapitalizmus győ-
zött, de a polgárság politikai vereséget szenvedett és lemondott a hatalom megszerzéséről), vagy 
egyszerűen a hatalomból való részesedés megszerzésére irányuló cselként fogják föl (a polgár-
ság, gazdasági hatalmát megőrzendő, szövetséget kötött a túlélő arisztokráciával).2 Közös azon-
ban, hogy a történészek jellegzetes elmaradottsági tünetként értelmezik, a német történészek a 
jelenség Poroszország, az osztrákok számára Ausztria elmaradottságának jele. A jelenségről 

1. A heraldikus az átellenes nézőpontból szemlélve a dolgot, hasonlóan értetlen: „...a nemességnek ma [ti. 1897-ben] ma már csak társadalmi 
jelentősége van, de ez csak a főnemesekre nézve áll, a köznemesek társadalmi jelentősége semmivei sem több nálunk, mint a nem neme-
seknek s merőben érthetetlen, hogy annyian szerzik meg ezen jelentőség nélküli cimet" [BÁRCZAY O.. 1897. 417. p ] 

2. A radikális álláspontot képviseli például Amo J. Mayer. Megjegyzendő, hogy Kaelble a feudal.zálódást, mint fölfogást divatjamúltaként, dc 
társadaiomtörténetileg újraértelmezhetőként írta le. 
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olyan országok történészei is beszámolnak, amelyeket szó szerint példaadóan fejlettekként tar-
tunk számon.3 

Kevesebb ideológiai-politikai töltet rejlik abban a nézetben, amelyik a gazdasági átala-
kulás társadalmi hatásának megfogalmazási lehetőségét keresi.4 Eszerint azon az általánosságon 
túl, hogy a társadalom régi rendje Nyugat-Európában gyorsabban tűnt el, mint keletebbre, a 
helyzet messze nem volt egyöntetű. A hagyományos gazdasági determinizmus fordított össze-
függést sejtetne az iparosodás előrehaladottsága vagy annak üteme és a régi rend képviselőinek 
jelentősége között, vagyis korábban vagy gyorsabban iparosodott országokban kisebb kellene 
legyen a nemesség jelentősége. Az angol-német-francia összehasonlítás ennek ellenkezőjére 
utal. 

Mindenesetre a nemesi címet szerző, a nemesi életforma egyes normáit elfogadó polg-
árokjelensége meglehetősen általános. Szinte úgy látszik, hogy a feudalizmust csak ott győzték 
le, ahol nem is volt.5 

Hogy ilyen meglepő értelmezések alakulhatnak ki, annak részben az lehet az oka, hogy 
a történetírás olyan tárggyal foglalkozik, amely nem közömbös a mindenkori jelen számára, s ez 
politikai-ideológiai színezetet visz a vitákba, de nem hanyagolható el a mai tudományos élet 
kényszeres újat mondási törekvése sem. Mindez csak érvet szolgáltat arra, hogy fönntartsam 
célkitűzésemet - olyan föltevéseket fogalmazzak meg, amelyek kevésbé tartalmaznak a szerep-
lőkre vonatkozó előzetes értékítéleteket.6 

Az újnemesség fogalma 

Az újnemesség fogalmát jóval tágabb értelemben használom, mint ahogyan azt nálunk 
hagyományosan szokták. Magyarországon az 1867 után nemesi címet szerzetteket tartják 
újnemeseknek, míg az örökös tartományokban a - nem határozott - korszakhatár körülbelül 
száz évvel korábbra tehető. 

A magyar értelmezés egyértelműen a nemesi előjogok megszüntetéséhez köti a váltást, 
vagyis a köz- és polgárjogilag tartalmatlan, csak formailag létező cím megszerzőit tekintik 
újnemeseknek. Mivel kérdésünk éppen az, hogy mit jelenthetett a nemesi cím, amikor jogilag 
már szinte semmit nem jelentett, jobb volna más meghatározást találni. Mivel a nemesség köré 
szövődött „mitológia" a rang megszerzését egyedi, személyes szolgálat által elnyerhető kegynek 
tekinti, társadalomtörténetileg érvényes lehet az az értelmezés, amelyik a formák rögzülését, a 
kegy kiszámíthatóvá válását tekinti a változás kezdetének. 

Ausztriában 1758-tól beszélhetünk „systemmafiiger Adel"-ről, attól kezdve, hogy a 
Mária-Terézia-rend kitüntetettjei automatikusan nemesi rangra emelkedhettek. Más kérdés, 

3. Még az angol historiográfia sem tudta magát kivonni a refeudalizációs elmélet hatása alól. 
4. CLARK, S„ 105. p. 
5. Ez szigorúbban véve túlzás, már csak azért is, mert a középkori gazdasági-társadalmi rendszer különböző elemeit hangsúlyozva egymást 

akár ki is záró feudalizmus-fölfogásokat alakultak ki, így az, hogy hol volt feudalizmus, nagyrészt történelemfölfogás kérdése is. 
6. Saját fölfogásom a következő: 1. Osztály és rendi elemzés nem záiják ki egymást. Annak mintájára, ahogy a tőkés gazdálkodást és az ál-

lampolgári egyenlőséget megelőző korok társadalmait megkísérelték osztályszemléletű elemzésnek alávetni, elvileg nem zárható ki a mai 
társadalmak rendi szemléletű elemzése sem. Az említett osztályelemzés ugyan alapvetően sikertelen maradt, de ez valószínűleg ideológi-
ai- politikai elfogultságának tudható be. 2. Az állampolgári jogegyenlőség konkrét megvalósulásai természetjog hivatkozásaik ellenére 
történelmileg is determináltak A jogegyenlőség létre jöhet a jogi különbségek jelentéktelenné válása útján vagy előjogok eltörlése általi 
jogkiteijesztéssel. Végső soron a jogkiteijesztés célja bizonyos rendi helyzetek általánossá tétele, ami akarva-akaratlanul az adott rendi 
helyzet értékének csökkenését jelenti. 3. (Tóth Zoltán nyomán:) A nemesi állás a rendi státusz egyik, de legjobban vizsgálható modellje. A 
rendi státusz egyik alkotó része a gazdasági helyzet, mivel a ráfordítási-beruházási képesség és az anyagi megáilapodottság szükséges de 
nem elégséges föltétele a rangszerzésnek. 
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hogy ez a tény befolyásolta-e a nemesség számának alakulását, a lényeg ezúttal az intézmény -
vagyis a cím automatikus megszerzésének lehetősége.7 

Bár a formalitás ekkoriban Magyarországon is erősödött, az irányzat más összefüggé-
seket takar. Vajay Szabolcs szerint 1430-ban dokumentálható először, hogy 

az „uralkodó, ... nemcsak megállapítja és megerősíti a nemesség fennforgását, ... hanem 
jogforrásává is válik." Az „eladdig érintetlen és érinthetetlen nemesi egységhez - honfogla-
lók, királyi hospesek és az Aranybulla kedvezményezte váijobbágyság - újabb elem is hoz-
zájárulhatott: a rátermettség alapján királyi kegyelemmel szentesített feltörők." Az »una 
eademque nobilitas« elve 1608-ban „szenved politikai síkon is hajótörést", ugyanis ettől 
kezdve a Felső Táblán elkülönültek az országbárók (a lakosság 0,25 %-a), míg az „Alsó 
Táblára szorult nemesi tömeg (a magyar össznépesség 6-7 %-a) személyes megjelenésének" 
joga „ugyanakkor a közvetett képviseletre" szoríttatott. Ez az intézkedés lehetővé tette „a 
közügyekbe való beleszólástól immáron kirekesztett, vagyis politikailag »veszélytelenné« 
vált köznemesi tömeg továbbduzzasztását". „A katonáskodás címén nemesített tömeg ... a 
szatmári békétől kezdődően ... gazdasági tehertét: a katonaként már nem szükségelt tömeg-
nek a közterhek viselésétől való mentesülése. Ennek lehető csökkentését szolgálná az 1754-
55. évi országos összeírás, amelynek célzata tehát nem annyira a politikailag jogosultak 
számbavétele, semmint a kellő igazolással szolgálni nem tudók adóalannyá való visszami-
nősítése."8 

A téma szempontjából egyrészt az a fontos, hogy az adományozó kegy a „klasszikus" 
katonai, vitézi érdemek mellett „polgáriakat" is méltányolni kezd, másrészt „az 1754-55. évi 
országos összeírás után minden újabb nemesség- és címadomány gondos hivatali pontossággal 
kerül ismét az elmúlt évszázad folyamán ugyancsak hanyagul vezetett Királyi Könyvekbe." A 
magyar eset az osztrák esettel szemben nem bővítő, hanem megszigorító jellegű, mégis ez az 
intézkedés az, amelyiktől kezdve az újnemességről beszélni érdemes. 

Az újnemességen, mint témán belül is különösen érdekes az ún. Wirtschaftsadel, vagyis 
az az új csoport, melynek tagjai estében a gazdasági siker a nemesség alapja. E réteg történetét 
Ausztriára vonatkozóan gyakorlatilag 1701-től kezdve földolgozták,, vagy ha egyes körszakokra 
a kifejezetten erre a rétegre vonatkozó értekezések hiányoztak is, a főbb tudnivalók és adatok az 
átfogóbb „újnemesség"-disszertációkból pótolhatók voltak. 

Mielőtt tehát rátérnénk a polgárosztály és a nemesi rend viszonyára, érdemes egy rövid 
pillantást vetni magára a nemesi rendre. Miként változott meg korszakunkban a nemesség ösz-
szetétele, és ezen keresztül esetleg mentalitása. 

7. BARKER, T. M., 1982. 36. p. a nemesség szublimációjának nevezi az újkeletű folyamatot. Mint úja, „... a 15. sz óta létező hivatali szol-
gálatot teljesítő nemesség ¿'alakult. A szolgálat már régóta lépcsőfok volt a földvagyon, a testületi és a stratégiai elithelyzet felé, de Mária 
Terézia trónra lépésével a szolgáló nemesség (Dienstadel) saját életet kezdett élni. Hatalmát gondosan körülhatárolták, címe és tekintélye 
mögött gazdasági létalapja alig volt több, mintamit az állás biztonságajelentett. Ha Lawrence Stone a »kitüntetések inflációjáról« beszél-
hetett a Tudor-kor Angliája kapcsán, akkor a 18-19. században valóságos robbanásról beszélhetünk. Nem csak közepes irodai és katonai 
teljesítmények szolgálhattak a nemesítés alapjaként, hanem üzleti, ipari és művészeti kiválóság is. A nemesség egyre kevésbé kötődött a 
földesurasághoz és (1848-49) elvesztvén önmagából eredő hatalma maradványait, a nemesség mint társadalmi osztály elenyészett." 

8. VAJAY Sz, 1984. Ellentétes irányban érvel DUMMERTHD., 1974. 381. p.-amikor a hódoltság kora előtti és utáni nemesség folytonos-
ságát, a törzsökösséget hangsúlyozza. Pest megyében a törzsökös földesuraságok arányát 58 %-ra teszi, és szerinte „ez az arány a török által 
meg nem szállt felvidéki és nyugat-dunántúli megyékben még magasabb". Az arányok bizonytalanságára utal, hogy Győr vármegye 1816-
1848 között hivatalt betöltött családjai közül 44 eset alapján 9 % Mohács előtti nemzetség, ló. században nemesített 9 %, a 17. században 
48 %, a 18. században 14 %. [DOM1NKOVITS P, 1991. 4-5. p ] 
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A nemesség létszáma és megoszlása a Birodalom tartományaiban 

Az egyik disszertáció a Tafeln 1846-os és 185l-es adatai alapján összeállítást közöl a 
Birodalom egyes tartományainak nemes népességéről.9 A Tafeln szerint a birodalomban 381 
448 nemes férfi élt „körülbelül" (ebből a magyar, illetve az erdélyi koronatartományokban 
negyedmillióan, illetőleg 43.722-en). A közölt adatokat adatok valamint a korabeli országleíró 
statisztika10 terület és népességadatainak fölhasználásával intenzitási viszonyszámokat képezve 
egy egyszerű tipológiát képezhetünk. 

A (teljes népességre vonatkozó) népsűrűség esetében egyetlen kiugró (és topográfiailag 
is egybefüggő) régió adódik: Alsó-Ausztria, Csehország, Morvaország és Szilézia. E területeken 
a népsűrűség elérte a 84-98 fő/km2 közötti értéket, amely jól kiugrik az összes többi értékek (21-
69 fő/km2 közötti)- halmazából, de főként a többi értékek között sehol sincs ekkora ugrás. 
- A nemes férfiak területi sűrűsége alapján négy jól elkülönülő csoport kínálkozik:, ' 
(I) 1-7 fo/100 km2: 
Felső-Ausztria, Salzburg, Stájerország, Karintia, Krajna, Morvaország, Csehország, Szilézia, 
Dalmácia, a Határőrvidék, Tirol; 
(II) 12-15 fő/100 km2: 
Alsó-Ausztria, Ten|pmeüék,BukiMna,\alamrt 
(III) 20-51 fő/100 km2: 
Galícia; Alsó-Ausztria az 1846. évi adatok alapján; 
(IV) 105-158 fö/100 km2: 
Magyarország, Erdély, valamint Magyarbirodalom11 az 1846-os adatai alapján. 

A nemes férfiaknak a lakossághoz mért aránya alapján (azt figyelve, hogy a sorba állí-
tott értékek között hol van abszolút mértékben és fajlagosan is nagyobb „ugrás") a következő 
csoportok javasolhatók: 
(I) 1 %o: 
a Határőrvidék (a katonaság nélkül), Krajna, Felső-Ausztria, Salzburg, Stájerország, Karintia, 
Dalmácia, Csehország, Morvaország, Szilézia és Ausztria az 185l-es adatokkal; 
(II) 2 %o: 
Alsó-Ausztria, a Tengermellék és Tirol 
(III) 3-5 %0: 
Alsó-Ausztria az 1846-os értéken számított adatokkal, Bukovina, Galícia és Ausztria egésze az 
1870-es adatokkal 
(IV) 7-12 %o: 
az 1870-es értékkel számított Habsburg- illetve Magyarbirodalom, valamint az egész Birodalom 
az 1846-os értéken is; 
(V) 23 %0: 
Magyarország és a -birodalom az 1846-os értékeken.12 

(VI) 40 %ő. 
Erdély (1846) 

9. THURNF.R, E„ 
10. KOLB.B.G. Fr„ 1871. 
11. Magyarbirodalomnak nevezem a rövidség kedvéért a Szent Korona országainak összességét. 
12. Másként is érzékeltetve e számokat: nemesi jogállású volt minden tizenegyedik felnőtt férfi. Megint más közelítésben ez azt jelenti, hogy 

az országban minden negyvenedik ember szavazati joggal rendelkezett. Ez szembeállítható azzal, hogy Angliában 1832-ben, a választási 
reform után minden harmincadik lakosnak volt szavazati joga, Franciaországban az 1831-es választási tőrvény szerint minden kétszázadik-
nak. [BLUM, J., 1948. 38. p.] 
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A „nemesség-sűrűség" két rangsorát összevetve a következő empirikus típusok kínálják 
magukat: 
I. A Koronatartományok (kivéve Galíciát, Alsó-Ausztriát és a Tengermelléket) valamint a Ha-

tárőrvidék. 
II. Tengermellék, Alsó-Ausztria, Bukovina. 
III. Galicia 
IV. Magyarország és a -birodalom, valamint Erdély, mind 1846-os értéken. 

Kiemelendő, hogy Alsó-Ausztria kilóg a többi koronatartományok közül. Érdekes lehet 
még megállapítani azt is, hogy ez a csoportosítás nem fedi az erősen koncentrált birtokstruktúrá-
jú tartományok csoportját.13 A kettő összevetéséből jól látszik, hogy viszonylag ritka a nemes és 
sok a nagybirtok a cseh koronatartományokban, az összes többi koronatartományokban a nagy-
birtok is és a nemes is kevés. Alsó-Ausztriában - mint láthattuk - több a nemes, mint a többi 
örökös tartományban, de a nagybirtokok számának a tartomány területéhez viszonyított aránya 
ugyanakkora, mint a cseh tartományok esetében. Az említett mutató eltérései jól értékelhetőek, a 
szóban forgó tartományok viszonyszáma legalább háromszor, de inkább egy vagy több nagyság-
renddel nagyobb a többiekénél. Kimondható tehát, hogy Alsó-Ausztria semmiképp sem sorolha-
tó az alpesi koronatartományok közé. 
Tekintsük át külön a máshonnan származó magyar adatokat is! 

1. sz. táblázat. 

Magyarország nemes férfiainak létszáma 
1784-1787 

értelmezés tartománya nemes férfi férfi jogi népesség 
ezer fő 

Magyar- és Horvátország 157 3.413 6.703 
Erdély 31 702 1.372 
szabad kir. városok 8 234 485 
összesen 198 4.349 8.560 

Forrás: Népszámlálás... 1784-1787. 

A táblázathoz szükséges még néhány megjegyzést fűzni. Az Erdély nélküli Magyaror-
szágra vonatkozó - bár korábbi de érdekes - adat, hogy az 1754/55-ös összeírás szerint közel 18 
ezer birtokos nemessel szemben közel 14 ezer armalistát írtak össze (föltéve, hogy az armalisták 
egyben birtoktalanok is).14 

Erdélyre vonatkozóan más adat is forgalomban van.15 Eszerint 1767-ben 258.359 csa-
ládból 12.811 volt egytelkes nemesi és 4586 többtelkes nemesi vagy mágnási (5 % illetve 2 %). 
1821-ben 301.164 családból 10.798 egytelkes nemesi (4 %) és elenyésző, 76 mágnási. Mint 
szélsőséges adatot, érdemes fölidézni a műből egy 1840-ben megjelent könyvön keresztül 1772-
re visszamenő statisztikát, eszerint Erdélyben 20.639 adómentes, 8.449 egyházhelyi és 422 bojár 
(összesen 29.510) nemesi család élt, ami az 1776-os adóösszeírásra vetítve 10 %-os arányt mu-

13. A birtokkoncentrációnál Thumer 1878-as adatokat használ! 
14. SZABÓ J., 1941. 69. p. Az adatok valószínűleg családiökre vonatkoznak. 
15. CSETRi E-IMRE I., 1980.; BERLÁSZ J., 1941. 
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tat. A másik végletet az 1848-ban kártalanítási igényüket érvényesítő birtokos nemesek száma 
jelenti (3.610 igénylő, de ebben a számban benne foglaltatnak testületek és közbirtokosok is). 
Föltéve, de meg nem engedve, hogy az igénylők csak nemesek, és nem személyek, hanem csalá-
dok voltak, és a családok 182 l-es számát 1848-ban is érvényesnek tekintjük, a birtokos nemes-
ségnek a népességen belüli aránya akkor is csak 1 %-nak adódnék! 

A főnemességről 

Az alsó-ausztriai Herrenstand (tartományi felsőtábla) 1740-1848 közötti változásaival 
foglalkozó disszertáció'6 táblázataiból jelentős leszűrhető, hogy a tartomány főrendi testületében 
- a tartomány (és a többi koronatartományok) politikai jelentőségének elenyésztével egy időben 
- jelentős személyi és családi változások mentek végbe. Az 1740-es listán szereplő 160 család-
névből 63 marad csak meg 1848-ig, 88 eltűnik - a megmaradókat tekinthetjük a Herrenstand 
magjának. 1777-re a testület létszáma 190 főre nő (évi 0,81 fős átlagos növekedés). Az egész 
időszakban a belépők tisztítatlan - az időközben kilépő belépőket is tartalmazó - száma 150 fő 
(1,39 fő/év); a tisztított szám 131 fő (1,21 fő/év). Miközben a Herrenstand bejegyzett tagjainak 
száma 1848-ban 194 fő, tehát 70 év alatt a keret nem bővült, a tagok 1848-as listájának a mag 
csak 32 %-át teszi ki. Ha még figyelembe vesszük, hogy 1810-1830 között hány fővel gyarapo-
dott a Herrenstand, valamint, hogy hányan voltak az azonosítható hadi, közszolgálati és egyéb 
érdemeket szerzettek az újak között, akkor azt mondhatjuk, hogy ebben az időben rekrutálódott 
a Habsburg-birodalom utolsó korszakának arisztokráciájaként ismert társaság. A cserélődéssel 
járó alkalmazkodás jellegzetes tünete az újonnan fölvett tagok között nőtt a származásvizsgálat-
hoz kötött kamarási címet szerzők aránya. A kamarások száma 1780 és 1825 között birodalmi 
szinten is 1500-ról 1700-ra nőtt, holott közben alig másfél emberöltő telt el!17 

A rendelkezésre álló adatokból18 látszik az is, hogy az alsó-ausztriai felső táblába beke-
rült új nemzetségek vagy tagok nem csak egy régió arisztokráciáját jelentették, hanem - birtoka-
ik szórtságát tekintve - összbirodalminak tekinthetőek. Az 1740-ben a tartományon kívül is 
birtokokkal rendelkezőknek a csak alsó-ausztriai birtokkal rendelkezettekhez mért aránya sokkal 
kisebb volt, mint 1740 után. 1801 után újabb változás figyelhető meg: a napóleoni háborúk ide-
jén megugrott a Herrenstandba bekerülők abszolút száma és ezzel elkezdett növekedni azoknak 
az aránya, akiket már nem birtokaik súlya emelt be az elitbe. 

A tartományi felső tábla tagjainak birtokai területileg koncentráltan, egy Bécs központú 
félholdban - Alsó-Ausztria, Csehország, Morvaország, Magyarország, Stájerország (csak saj-
nálhatjuk, hogy Magyarország nincsen tovább bontva pannon területekre és egyébre) - helyez-
kedtek el. Ebből a szempontból nincs különbség a „mag" és a később bekerülők között. 

16. KNOLL.E. S„ 1966. 
17. Az adatok magyar vonatkozása, hogy az 1740-es listából azok, akik magyar nemességgel bírtak (14-en), egy kivételével a csoport „magjá-

nak" tagjai voltak. 
18. KNOLL, R. S„ 1966. 
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Az első társaság (erste Gesellschaft) 

Miként viszonyult az alsó-ausztriai tartományi felsőtábla a késői Habsburg birodalom 
udvarképes „első társadalmához"? Tudjuk, hogy a berlini kongresszus körüli időben már nem-
csak az arisztokrácia „eleje" (Hocharistokratie) - volt bizonyos „trade off" (átváltás) a vér kék-
sége és a birtok nagysága között. 

A különböző disszertációkban19 szereplő arisztokrata nemzetségi névsorok összeha-
sonlítása alapján az látszik, hogy az 1873-as udvarképes családok közül azonosítható 44 förendű 
család majdnem fele található meg a „magnak" nevezett csoportban, és a tartományi felső táblán 
egyáltalán előfordult családok az 1873 körüli arisztokrata elit közel kétharmad részét tették ki. 

Bizonyos mértékű összehasonlításra adhat lehetőséget az a kimutatás, amelyik a 
Herrenstand „magjának" hivatások szerinti megoszlásáról készült.20 Ami az adatokból minden 
további nélkül kiolvasható, az általában nem meglepő: az elsőszülöttek közül a legtöbben a 
földbirtokhoz kötik hivatásukat, a többiek a katonatiszti vagy az egyházi hivatás illetve az udvari 
szolgálat között választottak. Figyelemre méltó viszont az, hogy a 19. század első felére vonat-
kozó hivatásmegoszlási adatokban alig tükröződik az, hogy a Herrenstandba kerülés szempont-
jából csökkent birtoknagyság jelentősége. Kevésbé ellentmondó a két adat, ha földbirtokosságot 
nem hivatásként, hanem bizonyos hivatásokra való képesség jelzéseként fogjuk föl.21 

Ha a rendiség csúcsain - az „első társadalomban" - ilyen mértékű alkalmazkodás -
hogy ne mondjuk, modernizálódás zajlik le, akkor joggal várhatjuk, hogy a „másodikban" is 
komoly változásokat észleljünk. 

A nemesítések „piaca" 

Eleve le kell szögeznünk, hogy a nemesi sorba emelések vagy egyéb rangemelések a 
tárgyalt időszakban - a 18. század eleji Magyarországtól eltekintve - tudomásunk szerint nem 
jártak birtokadományozással, tehát a „feudális" vagy „hűbéri" fogalmak bármiféle társítása e 
jelenséghez megalapozatlan. A rangemelések során tulajdonképpen „armális nemesek" keletkez-
tek. Az uralkodó a rangot adta, s többi - a birtok, az esetleges beilleszkedés a nemesi társada-
lomba - már az „új nemes" dolga volt. 

Tény az, hogy az állampolgári egyenjogúság bevezetése után a nemesi rangok nem je-
lentettek jogi előnyöket (kivéve a „kihaló" választási jogosultságot és a főrendek - 1885-ig kor-
látozatlan - politikai kiváltságába felsőházi tagságra). Föltehető a kérdés, hogy hirtelen törést 
okozott-e a rendi privilégiumok elveszítése a nemesítések számának alakulásában, vagy inkább 
valamilyen lassú változás ment végbe. Mennyire volt szűkkörű privilégium a rendi címek, ran-
gok adományozása - hiszen az előjogok, ha tömegessé válnak, lényegüket veszítik el. 

A következőkben többször fogok keresletnek és kínálatnak a gazdasági életből vett 
terminusaival élni, éppen ezért előre leszögezem: ezáltal nem azt előfeltételezem, hogy a rang-
emeléseket egy szokványos piacon adnák-vennék. A „piac" egy közgazdasági alapú szociológiai 
szemlélet kulcsfogalma. Ahogy az anekdota szerint a jogászprofesszor a világban szertenézve 
mindenütt jogalanyokat lát, úgy ez a szemlélet mindenütt javakat és piacokat fedez föl. A rang-

19. THURNER, E„ GOETZ, É. M„ 1976.; KNOLL, E. S„ 1966. 
20. GOETZ, É. M, 1976 
21. Ha ezt tesszük, akkor csak ugyanúgy járunk el, mint a nem arisztokraták esetében. Sok 19. század végi magyarországi nagyvállalkozóról 

tudjuk, hogy nem földbirtokaiból és nem földbirtokainak élt, de mégis - ha tehette - földbirtokosként adta meg foglalkozását. 

-452 -



emelések igénylésének és jóváhagyásának valódi procedúrájának - allokációs mechanizmusának 
- egy másik vizsgálat tárgyát kell képeznie. 

Kezdjük áttekintésünket azzal, hogy mit is kínált alattvalóinak az uralkodó, pontosab-
ban azzal, hogy milyen áron kínálta az öt nemesi rangot. Figyelembe kell azonban venni e 
„cikkek" különleges piaci viselkedését: esetükben az áremelkedés nem a kereslet növekedését 
mutatja, hanem azt, hogy a cikk egyáltalán „kapható". Az adatok 1756 előtti időre, 1756 utánra, 
a 18-19. század fordulójára és 1840-re állnak rendelkezésünkre. 
A következő táblázat a rangemelések díjait mutatja. Elöljáróban megjegyzendő, hogy e díjak 
nem azt az összes pénzt jelentik, amit adott esetben egy rangemelésre pályázónak célja elérése 
érdekében el kellett költenie, hanem csak az „eljárási" díjat. Azért szerepelnek minimum és 
maximum adatok, mert a rangemelések díja más volt „lépés" és „ugrás" (egyidejű több rangfo-
kozatnyi emelkedés) esetén. 

2. sz. táblázat. 

A rangemelések díjai 

1756 1756 1800 1840 Időbeni válto- Olló 
Rang / Idő előtt után körül után zás (6)= 

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3) (5min)/(5max) 

megnevezés forint konv. frt % 
herceg — 12.000 12.000 100* " . 100 
gróf min 2.500 4.000 6.000 240 120 

max 3.000 4.000 6.000 200 
báró min 1.600 1.600 2.000 3.000 188 152 

max 2.400 2.500 2.600 3.000 124 
lovag min 300 500 600 1.500 501 266 

max 800 800 1.000 1.500 188 
nemes min 150 300 300 1.000 666 153 

max 230 400 400 1.000 435 

*(5) = (4 ) / (2 ) 
Forrás: ANDEL, B., 1969.; KOMANOVITS, R., 1974.; MEGNER, K., 1974 

Ezek alapján tehát hercegi rang egyáltalán csak 1756 után volt „kapható", de hogy 
alig-alig, azt változatlan nominális ára (ami valójában ereszkedő árfolyamot jelent) mutatja. A 
hipotézisnek ugyan ellentmond, hogy a grófi rang díja a báróinál erősebben emelkedett, de a 
lépés és az ugrás közötti olló e két rangnál is „megfelelően viselkedik". 

Jól látszik két alaptendencia: az egyik a díjak egységesülése, azaz függetlenedése a 
„vevő" korábbi rendi helyzetétől; a másik a lovagi és a nemesi cím egyértelmű „eltömegesedése" 
(bár hangsúlyozom, e díjak nem tekinthetőek walras-i egyensúlyi áraknak), közöttük 1840-től 
másfélszeres szorzó van, a lovagtól felfelé már kétszeres. 

A csupán egy, és még az osztrákokkal sem összehasonlítható időpontra rendelkezésre 
álló magyar adatokból22 kiderül, hogy Magyarországon a nemesi és bárói nemesítési díjak ará-
nya a századforduló utáni időben 1:2 volt ( 1575 frt, illetve 3150 frt), a bárósítási és a grófosítási 

22. „Díj": Palias lexikona 17, Bp., 1904. 
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díjak közöttié pedig 3:5 (az utóbbi 5250 frt volt). Magyarországon azonban nem tűnt még el a 
nemtelenek és a nemesek, illetve a régi bárók és a többiek közötti különbségtétel: egy ranggal 
már rendelkezők számára a rangemelés a teljes díj 3/5-ébe, illetve 2/3-ába került. 

Az osztrák „köznemesítések" lovagi és nemesi címadományozások „tömegcikké válása" 
a lovagi cím devalválódásával ment végbe. Míg a nemesítések száma az egyik századról a má-
sikra nem egészen a kétszeresére nőtt, addig a bárósításoké több mint háromszorosára, viszont a 
lovaggá emeléseké közel egy nagyságrenddel emelkedett meg. 1868-1884 között például „a lo-
vagi rangra emeltek csoportja kétszer akkora, mint az egyszerű nemeseké. A szimpla „von" 
(vagy „Edler von") már olyannyira leértékelődött, hogy ténylegesen csak a „rendszeresített" 
katonanemességben játszott szerepet. A rangemelés ilyen (ti. közvetlenül lovaggá emelés - H.K.) 
módjára vonatkozó rendelkezések a 18. századból származnak, és szilárdan a hagyományban 
gyökereznek."23 

3. sz. táblázat. 

A rangemelések száma különböző szerzők alapján 

GHELAR-
DONI 

MEGNER THURNER 

Korszak nemes lovag báró összesen 
1701-1800 kb. 2.250 
1801-1914 6.714 
1701-1914 kb. 8.970 
1701-1918 10.414 
1849-1878 854 1.383 108 2.345 
1801-1900 6.738 

Érdekes, hogy az egyes rangfokozatok létszáma közötti arány durván (100:156, illetve 
100:230) közelíti az 1840-es taksák arányait. Az elmondottak alapján már nem lehet meglepő, 
hogy a grófosítások száma a 19. században a 18. századinak másfélszerese lett, míg az új herce-
gek száma éppenséggel közel 25 százalékponttal csökkent. 

Hogy a lovagi cím ilyen mértékű adományozása devalválódást jelent, azt a keresleti 
oldal szűkszavú bemutatása fogja alátámasztani. A „keresleti oldalról" kevés információnk van, 
annyi azonban bizonyos, hogy a nemesítések nagy részét a nemtelenek nemesi rangra emelése 
adta. A 18. században a nemesítések az összes rangemeléseknek kb. 70 %-át tették ki,24 a 19.-
ben (1914-ig) már majdnem 80 %-át, az egész tárgyalt korszakra az arány 90 %-ra rúg.25 Ez 
gyakorlatilag megfelel a nemesek és a lovagok összegének.26 A tömegesedési tendencia Thurner 
és a többiek adatainak összehasonlításából jól látszik: a 19. század harmadik negyedének meg-
nemesítései a 19. századra kivetítve 16 %, illetve 64 % (Megner) vagy 86 % (Ghelardoni) több-
letet mutatnak a tényszámokhoz képest. 

23. MEGNER, K., 1974. 282. p. A „tax cum saltu" összegét Megner ehelyütt - a 2. táblázat adataival nem teljesen egybevágóan - 833 forint-
ban adja meg 

24. GHELARDONI, I. P„ 1961. 
25. MEGNER, K„ 1974. 
26. Azzal a fönntartással, hogy az összeállított táblázatból jól látszik, hogy a különböző forrásokból származó adatok, még azonos hivatkozási 

alap mellett is, legalább néhány százalékkal eltérnek egymástól, de Ghelardoni adatai önmaguk jan is ellentmondásosak. A nagyságrendeket 
és a tendenciákat mindazonáltal nem befolyásolják. 
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Bár joggal föltételezhető, hogy a tömegesedés ellenére a kereslet meghaladta a kínálatot 
(anti-equilibrista terminussal élve keresleti nyomás uralkodott), ezt a tényt a levéltári anyag 
mennyiségi elemzésével is ellenőrizni kell majd. A statisztika alapján a keresleti nyomást a 
rangemelések számának az 1884. év körüli alakulása valószínűsíti. 1884-ben a császár fölfüg-
gesztette a Mária Terézia-, Lipót- és Szent István-rendek adományozásával járó automatikus, 
illetőleg igényelhető rangemeléseket. A rangemelések éves alakulását tekintve szembeszökik, 
hogy az osztrák rangemeléseknél ez a korlátozás elég erős törést okozott. Az évszázados lépték-
ben enyhén parabolikusnak tekinthető trend megtört, de csak azért, hogy egy újabb, erősebb 
parabolaív induljon ki, vagyis a rangemelések számának növekedését csak időlegesen sikerült 
megfékezni. A keresleti nyomás másik - közvetett - jelzője IV. Károly két éve, amikor - a vi-
lágháborús krízis során - a rangadoinányozások ilzetőeszköz-szerepe akarva-akaratlan fölértéke-
lődött - csökkent a nyomás. 

A „nemesítésügy" 

A 19. század harmadik negyedének osztrák „Nobilitationsweseri'-je már megkövesedett 
és rendszeres volt.27 Ez azt jelenti, hogy a megnemesílettek zöme bizonyos föltételek teljesülése 
esetén szinte bizonyosra vehette, hogy nemesi rangra emelkedik. Szoros kapcsolat van egyes 
érdemrendek, hivatáscsoportok és rangemelések között. 1868-1884 között csak 26 személy (2,3 
%) volt, aki nem az érdemrendek szabályzatának megfelelően jutott lovagi rangra. Az 1808-as 
alapítású Lipót-rend még „exkluzív" jellegű volt, de 1816-ban alapított Vaskoronarend a 
„nemesítés közhelyszerű útjának" számított (az új lovagok 85 %-a - 974 fő - kapta meg).28 

E megkövesedett rendszerességet, konjunktúra-érzéketlenséget figyelembe kell majd 
venni az idősorok leírásánál. 

Az újnemesek száma 

A létrejött ügyleteket időrendileg és foglalkozás szerint tudjuk csoportosítani. Az idő-
rendi bontás minden szerzőnél Jagér-Sunstenau munkásságára alapozódik, aki az időbeli bontást 
végrehajtotta a magyar Királyi Könyvekre vonatkozóan is. 

A magyar adatokat más forrásokból rendelkezésünkre álló rövidebb idősorokkal is ösz-
sze tudjuk hasonlítani.30 Ezek eltérő adatokat tartalmaznak,"1 ennek ellenére hasonló tendenciá-
kat követnek. Mivel célunk nem abszolút értékek előrejelzése, hanem irányzatok megállapítása, 
Jager-Sunstenau statisztikája megfelelőnek tűnik. 

27. MEGNER, K„ 1974. 282. p. 
28. Uo. 282-283. p. 
29. JAGER-SUNSTENAU, H.,1963. Itt jegyzem meg, hogy a fölhasznált statisztikai bázis - legalábbis magyarországi vonatkozásban - lassan 

avíttá válik, hiszen a MOI-.-ban - Trbstovszky Gabriella és Vissi Zsuzsa kezdeményezésére, szervezésében és kivitelezésében - folyik a 
Királyi Könyvek számítógépes földolgozása, előbb á cédulaariyagé, majd az ügyiratoké. Fontos, hogy a nyomtatásban megjelent „Királyi 
Könyvek" című kiadványok csak töredékét tartalmazzák akár csak a cédulaanyagnak is és a közzétett bejegyzések valójában csak regeszták. 
Evvel együtt azt a fölvilágosítást kaptam, hogy a publikált anyag statisztikai célokra nem használhatatlan. Mivel itt és most főként hipotézi-
sek fölállítása a cél, ennyi számunkra elég is. 

30. Nemesség... [1901]; NAGY J„ 1987.; ÁLDÁSY A., 1904-1912. 
31. Az eltérések abszolút értékének összege az összes esetek kb. 15 %-a. 



Az osztrák rangemelésekre vonatkozóan a különböző dolgozatok32 szintén némileg elté-
rő adatokat közölnek, de az eltérések csekély mértékűek. Ez persze nem is véletlen, hiszen a 
bécsi doktorandusok Jager-Sunstenau adataiból indultak ki.33 

Végül is a puszta adat az, hogy a Habsburg Birodalomban a 18. század elejétől több, 
mint 17 ezer rangemelés történt? Sok ez, vagy kevés? 

Nemzetközi áttekintés 

Poroszországban egy becslés szerint34 legföljebb háromezer rangemelés történhetett 
1700-1873 között (a Habsburg Birodalomban: 10560), egy másik szerző szerint 1798-1918 
között 3295 rangemelés, -elismertetés és -megerősítés történt (a Habsburg Birodalomban: 
12000). Ez utóbbi szerint 1870-1918 közötti időre 1627 az előbb fölsorolt aktus jutott (a Habs-
burg Birodalomban: 7050). Az adatok egymásra vetítése alapján a 18. századra legföljebb 1330 
eset juthatott (a Habsburg Birodalomban 5399). A több mint négyszeres eltérés nem magyaráz-
ható a birodalmak eltérő méretével. 

A német kisállamokra is vannak adataink,36 melyekből egy egészen durva becslést 
hajthatunk végre.37 Ennek alapján a nem porosz német kisállamokban az 1701-1881 közötti 
időszakra úgy ötezer rangemelés eshetett, amiből a teljes tárgyalt időszakunkra (1701-1918) 
kivetítve 6000 eset adódik. Figyelembe véve, hogy a Porosz Királyság körüli karéjnak tekinthető 
államok összessége a nagy testvér területének alig több, mint felét, népességének pedig 2/3-át 
tette ki, és föltéve, hogy ez a becslés valamennyire is reális, a kis német államok gyakorlata erő-
sen különbözhetett a porosz nemesítési gyakorlattól. 

A franciaországi nemesítések alakulása két szakaszra osztandó, a forradalom előtti és 
utáni korra. A rendelkezésünkre álló statisztika38 szerint 1700-1729 között évente 32, 1730-
1789-ig évente 47 nemesítés történt. Ez a kilencven év alatt összesen 3780 esetet jelentett. Ez a 
szám megközelíti a Habsburg Birodalom időarányos teljesítményét.39 Az 1804-1870 közötti idő-
szak rangemeléseit ( nyolc rangosztályban 65 éven át) 3319 esetre becsülik.40 Ha ebből az 1804-
1884 közötti időre extrapolálunk (mintha a köztársasági időkben is rendi címeket osztogattak 
volna), akkor teljesen nyilvánvalóan magunk ellen dolgozunk - 4013 esetet kapunk, szemben a 
Habsburg Birodalom megfelelő időszakra jutó 5572 rangemeléssel, ami több mint 70 %-os elté-
rést jelent. Egy pontosabb becslés akár több mint száz százalékos eltérést is kimutathatna. 

Spanyolországra az 1874-1902 közötti időszakra találtam adatokat.41 A tárgyalt időszak 
végére eső 156 (évi öt) nemesítési eset mindenképpen nagyon kevésnek minősíthető. 

32. KÖMANÖVITS, R, 1974.; GHELARDONI, P„ 1961.; ANDEL, B„ 1969.; THURNER, E„ MEGNER, K„ 1974.; FESSEN, A , 1974 
33. ,A viszonylag jelentéktelen különbözetek a testvérek nemesítésének, egy valamelyik renddel kitüntetett és már elhalt személy együtt ne-

mesített gyermekeinek eltérő számbavételéből vagy a nemességigazolások és -megerősítések stb. eltérő beszámításából származhatnak." 
[MEGNER, K„ 1974. 282. p ] 

34. THURNER, E„ 
35. STEIN, H-K., 1982. 
36. GR1TZNER, M., 1881. 
37. A nem sok híján ezer oldalas könyv 76 oldalas névmutatója oldalanként hozzávetőlegesen 110 nevet tartalmaz, vagyis összesen kb. 8360-

at. Találomra kiválasztott néhány oszlop fölmérése alapján a nevek 20 %-a keresztutalás. A maradékból kb. 25 % mellett vagy nem, vagy 
18. századinál korábbi nemesítési évszám szerepelt. 

38. BIEN.D.D., 1989.479. p. 
39. Magyarország Erdély nélkül: 1194, Erdély: 374, Örökös tartományok: 2587. Összesen: 4155. 
40. THURNER, E„ 

41. BECARÖUD, J., 
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Sajnos, brit adatom csak egy van.42 Az ifjabb Pitt miniszterelnöksége idején 130 főren-
det kreáltak. Az 1783-1801-es időszakban a Habsburgok birodalmában csak 120 főrenddé eme-
lés zajlott le. Igaz viszont az is, hogy ebben az időszakban összesen 1515 rangemelés volt és ez 
nagyságrendi különbséget jelent. 

Sajátos adatot leltem Belgium esetében.43 Az ország létrejöttét megelőző tizenöt évben 
a nemesség megvont előjogainak részleges újra elismerésével egy időben kifejezetten csökkentet-
ték a nemesek számát. Miként olvasható, „nagyszámú - főként az alacsonyabb rangú - nemes 
rangját nem ismerték el".44 

Bár az iménti összehasonlítások nem vették figyelembe az országok különböző méretét, 
az eltérések elég markánsak, hogy kialakítsunk egy föltételezett típust, melybe a többi országok-
kal szemben a német kisállamok és a Habsburg Birodalom tartoznának. 

A nemesítések dinamikája 

A különböző statisztikák általában a rangemelések évek szerinti megoszlását közlik. A 
hosszú távú áttekintéshez érdemesebb ezekből kumulált gyakoriságokat képezni, ami kisimítja 
az egyes évek közötti ingadozásokat és a hosszabb távú fejlődésre tereli a figyelmet. 

Egy példával szeretném illusztrálni az „ingadozás-" és a „trendcentrikus" szemlélet 
különbségét és hangsúlyozni ez utóbbi létjogosultságát és jelentőségét. McCagg ismert könyvé-
ben az ingadozásokra vizsgálatára fektette a súlyt és összefüggést keresett a választások időpont-
ja és a kormánypártot támogató pénzemberek nemesítésének száma között. Természetesen ő is 
észlelte, hogy a rangemelések száma évről évre nőtt: úgy vélte, hogy „a századforduló körül a 
budapesti bankárok megváltoztatták a nemesítésekkel kapcsolatos beállítódásukat."45 Ha a tren-
dek felől közelítünk a kérdéshez, akkor kiderül, hogy szó sem volt valamiféle különös mentali-
tásváltozásról. A rangemelések általános trendje ugyanaz volt, mint a bankároké. Más kérdés, 
hogy a bankárok általában miként részesedtek a rangemelésekből a statisztikák szerint - e kér-
désre később térünk vissza. 

A rangemelések időbeli alakulásának értelmezéséhez a gyorsulás és a sebesség fizikai 
analógiáját fogom fölhasználni. Ha minden évben ugyanannyi rangemelést hajtottak volna vég-
re, akkor évente kb. 79 rangemelést kellett volna az uralkodónak jóváhagynia. Ha az első világ-
háború éveit, torzító hatásuk miatt negligáljuk, az eredmény ugyan csak 76 rangemelés/év, de a 
válasz arra a kérdésre, hogy mikor hagyta el a görbe ezt a tendenciát, ugyanaz marad: 1850-ben. 
Az úgynevezett polgári korszakokra az ennél kizárólag nagyobb mérvű rangemelés (sebesség) 
jellemző. A görbe egészét jellemzi ugyan némi gyorsulás, de ez inkább hosszabb egyenletes vál-
tozást mutató periódusok burkológörbéjeként vehető csak észre. A korábbi időszakban csak az 
1790-1799 közötti időszakban nő a rangemelési sebesség az átlagos fölé, előtte is, utána is leg-
följebb csak eléri, de nem lépi túl azt. A rangemelések időbeli alakulásának ingadozását (a di-
namikát) a nemesítések és „lovagosítások" változása határozza meg. 

42. RICHARDS, G. C„ 1928. 
43. CLARK, S„ 
44. Az intézkedés célja „természetesen" a tartományi rendi gyűlések erejének gyöngítése volt. Magyarországon az uralkodó ugyanebben az 

időben a nemesi jogállásúak politikai jogainak kiterjesztésével igyekezett a birtokos nemesség vármegyei intézményeit aláásni, nevezete-
sen a nemesség alsó rétege számára „a fejenkénti szavazás elrendelésével (1819) addig is meglévő szavazati joga politikai tényezővé vált" 
.[KÓSAL., 1991. 703. p.J 

45. McCAGG, W. O. Jr„ 1972. 154. p. 
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Az adatsor uralkodók szerinti összesítése megerősíti, hogy a Monarchia polgári korként 
aposztrofált utolsó bő kétharmad évszázada élesen elüt a korábbi másfél évszázadtól, mégpedig 
abban, hogy míg a 19. század közepéig a rangemelések kumulált gyakorisága meglehetősen 
ciklikus, addig a 19. század második felében a hullámok eltompulnak és elnyúlnak. 

Eredetileg arra számítottam, hogy a Mária Terézia rend megalapítása törést fog jelen-
teni a rangemelések gyakoriságában. Ez részben igaz is, de mint magyarázó tényező nem elég 
erős, hiszen a rendnek - legalább is a 19. század közepén (1856) - csak 126 tagja volt, míg a 
Szent-István-rendnek 210, a Lipót-rendnek 801 (Megner 1974). (Hozzá kell fűzni, hogy csak a 
Mária Terézia rend jelentett automatikus nemesítést és bárósitási igénylési jogosultságot, a töb-
biek csak ez utóbbit.) 

Az 1767-től számítható 1789-ig egy - talán éppen lefojtottsága miatt - meglehetősen 
egyenletes és egyenes szakasz, amikor tehát a nemesítések éves gyakorisága eléggé állandó. 

1789-1848 között más a hullámzás jellege. A görbe futása - az adatok pontosan a 
burkológörbéhez46 térnek vissza - azt az érzést kelti, mintha II. Lipót végrehajtotta volna a ko-
rábban elhalasztott nemesítéseket. E „rekompenzációs" szakasz után „igazi" hullámzás figyelhe-
tő meg, csökkenő amplitúdóval és szaporodó frekvenciával, ha szabad két és fél hullám alapján 
ítélkeznünk. Ha az első másfél évszázadot együtt kivánjuk szemlélni, azt mondhatjuk, hogy az 
1701-1703-as és az 1722-t megelőző kiugrásoktól eltekintve a nemesítések gráfja egy ciklikus-
sággal ötvözött enyhén parabolikus tendenciát mutat. 1850 után viszonylag egyenletesen, de 
erősebben gyorsuló „parabolikus" tendencia jelentkezik, amelyet az egyes rendadományozások-
kal gyakorlatilag együtt járt rangemelések 1884-es fölfüggesztése csak megakasztani tudott, 
megváltoztatni nem. 

A jelenségnek eléggé kézenfekvő magyarázata képzelhető el: eszerint a fluktuáció a 
nemesítések jelentőségére utal - a dinasztikus hatalomgyakorlás sajátos konfliktusára, hogy a 
dinasztia híveinek számát a rangemelésekkel kisérelte meg növelni, de ezáltal a rendi oldal lét-
számát volt kénytelen gyarapitani. A rendiséghez kötődő politikai erő ingadozást visz a folya-
matba. Az abszolutisztikus hatalomgyakorlás, bár kísérletet tesz e sajátos dinasztikus politikai 
technika kikapcsolására, de ez csak a kilengés mértékét növeli. A 19. század közepén a politikai 
oppozíció már nem a rendiséghez kapcsolódik - a nemesség elveszíti politikai előjogait; nem hat 
többé a fluktuáltató elem, és igy kifejeződhetik az addig lappangó keresleti nyomás. Az évszáza-
dos parabolikus komponens hatása fölerősödik. Mivel azonban a nyomás fönntartása a dinaszti-
kus hatalomgyakorlás része, „önkorlátozást" kell beépíteni: az 1884-es törés az automatizmusok 
„alkotmányos" megszüntetése, a szabályok deklarált megváltoztatásával. A statisztika szerint ez 
sem volt azonban elég, a nyomás a továbbiakban is hathatott, hiszen a görbe alakja egyébként 
nem maradt volna továbbra is parabolikus. 

Lajtán innen, Lajtán túl 

Eddig a Habsburg Birodalom nemességéről beszéltem, holott „Habsburg nemesek" álta-
lában nem voltak, csak a különböző tartományok és országok nemességei. A magyar, erdélyi és 
- különböző tartományok nemességeiből lassan egységesült - osztrák rendekbe emelő rangeme-
lések eltérő jellegűek voltak. Az erdélyiek elveszítették jelentőségüket, lényegében 1792-től 

46. A burkológörbe kifejezést Jánossy Ferenctől kölcsönöztem, aki a gazdasági növekedés trendvonaláról szóló könyvében alkalmazza e gör-
bét. A burkológörbe - csakúgy mint a trendvonal - irányzatot mutat, de nem középérték jellegű, hanem az ingadozó értékek felső szélsőér-
tékein fut végig, mintegy a kilengések lehetséges mértékét jelzi. 
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(talán összefüggésben azzal, hogy kimondják a két nemesi cím egyenjogúságát: egy nemzet, két 
haza). 

A magyar és az osztrák rangemelések éves száma egymástól eltérően mozgott. Miként 
fogalmazhatók meg ezek a különbségek? Míg az osztrák nemesítések statisztikája évszázados 
léptékben enyhe parabolikus trendet mutat, addig a magyar és az erdélyi esetben biztosan nem 
ez a helyzet. 

A magyar rangemeléseknél alapvetően különbözik az 1848-ig terjedő és az attól kezdő-
dő korszak. A régi korszakban lineáris, az újban egy alapvetően parabolikus trend mutatkozik, 
sőt, itt igazán, hiszen az 1884-es szabálymódosítás Magyarországon alig éreztette hatását, míg 
az osztrák rangemelések gyorsuló gyarapodását visszavetette. Az új korszak eljövetele nem je-
lentett ugrást. Ha a magyar esetben figyelmen kívül hagynók is a „fölfüggesztett alkotmány" 
1849-1862 közötti korszakát, a rangemelések éves növekményének 1862 utáni alakulása hozzá-
simult az 1848 előttiéhez. Elrugaszkodás csak 1875-től tapasztalható. 

Az osztrák rangemelések alakulásának természetébe az osztrák bárósítások mutatkoz-
hatnak jó jelzőként, amelybe mind az évszázados lineáris, mind pedig a „polgári" parabolikus 
trend belelátható. 

Ehhez képest az összes többi főrendek éves átlagai viszonylagos állandóságot mutatnak, 
kivéve a magyar bárósítások szintén „polgári kori" parabolikusságát. 

Durva közelítésben megfogalmazhatjuk azt az összefüggést, hogy a 2. táblázat rang-
emelési taksái a megfelelő rangemelések kumulált gyakoriságának nagyságrendjével arányosít-
hatóak. Vagyis az osztrák nemesítések és lovagosításoknak az osztrák bárósításokhoz mért ará-
nya 6,46; a bárósítások és grófosítások közötti 6,67; a grófosítások és hercegesítések közötti 
6,18.48 A magyar rangemelések ellenállnak az ilyen összefüggéskeresésnek. 

Az újnemesek hivatás szerinti megoszlása az örökös tartományokban ... 

Elvégeztem egy egyszerű számítást azzal kapcsolatban, hogy a rangemelések 
függenek-e a háborús és békés időszakok váltakozásától. A Magyarbirodalomra vonatkozóan az 
átlagok jellegzetes eltérését tapasztaltam, az osztrák birodalomfélen késleltetés volt megfigyelhe-
tő: akár vesztes, akár győztes háborúk utáni két évben megnőtt a rangemelések száma. Innen 
adódik a kérdés, hogy milyen volt a rangemeltek társadalmi összetétele. Mondani sem kell, hogy 
az adatok túlnyomórészt a nemesítés vagy rangemelés idejére vonatkoznak. 

A disszertációk jó része azt a - tudomásom szerint Jager-Sunstenautól származó - ka-
tegorizálást alkalmazza, amelyik a rangemelési eseteket négy csoportba osztja be: hivatalnokok, 
katonatisztek, tudósok és művészek (orvosok, tanárok), valamint a gazdasági (üzleti) életben 
tevékenykedők. A bírák a hivatalnokokhoz, a közjegyzők és ügyvédek a gazdasági szereplőkhöz 
soroltatnak. Az osztályozás mélyén a kötött és a szabad pályák kettőssége húzódik meg, amit a 
tisztán szellemi és a gyakorlati tevékenységekre való osztás metsz keresztbe. A gazdasági élet 
képviselői azonban nagyon széles spektrumot fognak át (nagybirtokos, nagykereskedő, bankár, 
gyáriparos), így félrevezető volna ezt a csoportot üzletemberekként megnevezni, gyöngíti e kate-
gorizálás erejét (a hivatalos foglalkozási statisztikáét is), hogy a földbirtokosokat a gazdasági 

47. Erre vonatkozik több szerzőnek az a megállapítása, hogy a „rendi" társadalom elitje is tagolt volt, vagy másként, a jogi értelemben vett fő-
rendeken belül a szociológiai értelemben vett rendiség kezdett összehúzódni, még másként: a bárók jogilag főrendek voltak, de nem tar-
toztak az „első társadalomba". 

48. Van némi csalás a dologban. A nemesek és a lovagok között ugyanez az arány csak 2,46 volna, a lovagok és bárók között 1,95, de a presztí-
zsük alapján nem teljesen jogosulatlan a két alsó rangot „egybemosni". 
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hivatásként vették számba, holott ettől - a tekintélyes és önálló egzisztencia jelzőjeként - éppen-
séggel távol állt az üzleti életben való személyes részvétel. 

A disszertáció-irodalom és Jager-Sunstenau cikke alapján az osztrák adatok - legalább 
szórványosan - 1701-től, magyar adatok 1790-től állnak rendelkezésre.49 

A Mária Teréziát megelőző korról csak egy a „Wirtschaftsadelra" vonatkozó összefog-
laló adatunk van. Eszerint 1701-1740 között 89 szemel)' 95 rangemelése (tehát közel 10 %) 
jelentette a „gazdasági élet nemességének" gyarapodását. A tevékenységek árulkodóak - 68 ke-
reskedő és pénzváltó, 16 bányavállalkozó, 7 dohánykereskedő (helyesebben a monopólium veze-
tője) és 4 udvari ékszerész van a rangemelésre érdemesítettek között. A kereskedők között is 
markáns csoportot alkotnak az 1701-1712 között cseh nemesi rangra emelt boroszlói kereske-
dők.51 

A továbbiakban - és még csak most tartunk a 18. század közepén, amikor definíció-
vagy konvenciószerűen az újnemesség „színre lép" - háromféle jellegű adatunk van. Az elsőt 
egyes időszakokra vonatkozó foglalkozási megoszlást kifejező táblázatok, a másodikat a „gazda-
sági nemességre", a harmadikat az 1867 utáni magyar rangemelések teljes foglalkozási megosz-
lására vonatkozó idősorok képviselik. 

Tekintsük át először az osztrák rangemelések foglalkozási megoszlásáról szerezhető 
ismereteinket! 

4. sz. táblázat 

Rangemelések foglalkozások szerinti megoszlása az osztrák birodalomfélen, időszakok szerint 

Hivatal-
nok 

Katona-
tiszt 

Keres-
kedő, 

iparos, 
bankár 

Művész, 
tudós 

Foglal-
kozási 

megjelölés 
nélkül 

Összesen 

1740-1780 (%), N=1476 
eset (család) 

37,70 34,90 7,00 7,00 13,40 100,00 

ismeretlenek nélkül (%) 43,50 40,30 8,10 8,10 100,00 
abszolút számok (fő) 126,00 

(család) 103,00 

1792-1815 (%), N=1039 
eset (család) 

33,49 42,54 9,82 7,51 6,64 100,00 

ismeretlenek nélkül (%) 35,88 45,57 10,52 8,03 100,00 

1801-1900 (%), N=7855° 
nemes 9,61 29,04 4,77 1,78 9,01 54,21 
lovag 12,77 8,95 4,66 2,30 4,11 32,79 

49. A nemesítések kicsit részletesebb foglalkozás szerinti vizsgálatára alkalmas; magyarország vonatkozásában ÁLDÁS Y A., 1904-1912.; az 
örökös tartományokéban WITTING, J. B., 1898. 

50. MAHRINGER, K., 1974. 
51. Sajnos, az adatok elég bizonytalanok. ANDEL, B., 1969. az egy évvel rövidebb 1701 -1739-es időszakra 43 nemesített családot (4,5 %) ad 

meg - átlagosan több, mint két nemesített fő családonként kicsit soknak tűnik. 
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Hivatal-
nok 

Katona-
tiszt 

Keres-
kedő, 

iparos, 
bankár 

Művész, 
tudós 

Foglal-
kozási 

megjelölés 
nélkül 

Összesen 

báró 3,44 ' 4,95 1,77 0,19 2,65 13,00 
összesen 25,82 42,94 11,20 4,27 15,77 100,00 

(ismeretlenek nélkül): 
nemes 11,41 34,48 5,67 2,11 53,67 
lovag 15,16 10,63 5,53 2,73 34,05 
báró 4,08 5,87 2,10 0,23 12,28 

összesen 30,65 50,98 13,30 5,07 100,00 

1849-1878(%), N=2916°° -

nemes 5,62 17,90 3,36 0,65 1,75 29,28 
lovag 22,15 15,78 7,82 3,16 3,77 52,68 
báró 7,17 6,28 2,61 0,13 1,85 18,04 

összesen 34,94 39,96 13,79 3,94 7,37 100,00 
(ismeretlenek nélkül): 
nemes 6,07 19,32 3,63 0,70 29,72 
lovag 23,91 17,04 8,44 3,41 52,80 
báró 7,74 6,78 2,82 0,14 17,48 
összesen 37,72 43,14 14,89 4,25 100,00 

1868-1884(%), N=1776 
nemes 4,05 26,91 3,83 0,34 0,57 35,70 
lovag 33,22 16,67 6,81 0,62 6,98 64,30 
összesen 37,27 43,58 10,64 — 0,96 7,55 100,00 
(ismeretlenek nélkül): 
nemes 4,38 29,11 4,14 0,37 38,00 
lovag 35,93 18,03 7,37 0,67 62,00 
összesen 40,31 47,14 11,51 1,04 0,00 100,00 

Forrás: ANDEL, B., 1969.; GHELARDONI, P., 1961.; MEGNER, K., 1974.; THURNER, E., 
Megjegyzés: ° nyilvánvalóan téves adat; °° saját csoportosítás - HK 

A 4. sz. táblázatban hivatás szerinti bontásban rendelkezésre álló adatcsoportokat fog-
laltam össze. Rögtön látszik, hogy a 19. század második felében az ismeretlen hivatásnak rész-
aránya a korábbiak felére csökken, valamint, hogy a lovagi rangnak a nemesihez képest való 
gyarapodása aránytalanul növelte meg a két rangkategória közül az előbbi ismeretlenjeinek ará-
nyát. 

A négy hivatáscsoport részarányának sorrendje meglehetősen állandó: a Mária Terézia 
kor kivételével a katonák vannak az első helyen, átlagos részarányuk 44,8 % (relatív szórás: 9 
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%). A részarányok ingadozása megmagyarázható határok között mozog. Az „egyszerű nemesi" 
címet nyert katonatisztek teszik ki az évszázad rangemeléseinek több mint egyharmadát. 

A hivatalnokoké a második nagy csoport (átlag: 37,6 %, relatív szórás 12 %). E cso-
portban a legnagyobb a „lovagok előretörése" Az is látszik, hogy az „egyszerű" nemesítések fö 
bázisa a katonatiszti csoport, a lovaggá ütéseké pedig a hivatalnoki kar. 

A két kisebbik csoport nagyobbika, a „Wirtschaftsadel" írható le talán a legkörülmé-
nyesebben (átlag: 12,14 %, a relatív szórás már 21 %, de a 19. századra már (illetve már csak) 
13,55 % illetve 11 %). A nemesek és lovagok 1:1-hez közeli „évszázados" aránya a század má-
sodik felére közel 1:2-re módosul. A „honorácíorok" csoportja a legkisebb.52 

A köznemesi rangemelések két nagy beosztási csoport elismerését jelentették. Az egyik 
a VI. fizetési osztályba kinevezett közhivatalnokoké, a másik a törzstiszteké. Ezekre jut a rang-
emelések 45 %-a. Ha a V. fizetési osztályt és a főtiszteket is hozzájuk számítjuk, akkor a rang-
emelések 2/3-át fogjuk át.53 Megvizsgálandó volna, vajon mekkora volt az egyes fizetési osztá-
lyok és tiszti csoportok alapsokasága, vajon a rangemelések e beosztási csoportok mekkora ré-
szét érintették, és vajon hol helyezkedik el a nemesi cím szerzése az egyéni életciklusban. 

Tekintsünk ezek után át a csak a „gazdasági nemességre" (Wirtschaftsadel). 
Mária Terézia uralkodásának idején rangemelt 103 önálló gazdasági hivatású közül 90 

került a nemességbe (75 családból), közülük nyolcvanan (68 család) Mária Terézia uralkodása 
alatt nem is emelkedtek magasabb rangra. Négy család 5 tagja a lovagi címet is megszerezte az 
adott időszakon belül, ez utóbbiak közül egy család két tagja bárói rangra is emelkedett. Lovagi 
címet szerzett az összesen 30 családból származó 38 fö maradéka, vagyis 25 család 32 tagja. A 
lovagi címet szerzettek közül 8 család 9 tagja szerzett még bárói címet is. A bárói rangra emelt 
14 családbeli 18 fő között csak három nem szerzett Mária Terézia alatt már köznemesi címet is 
(A három, Mária Terézia által nem köznemesített újbáró közül az egyik, Wetzlar, hadiszállító 
terménykereskedő volt). A 123 új köznemes (nemes, vagy lovag) kb. egy tizede emelkedett bárói 
rangra.54 

A 2. sz. táblázatban közölt taksák tanulságát is figyelembe véve látszik, hogy az „alsó 
nemesség" vagy szebb szóval a köznemesség két fokozata nem egymás utáni, hanem inkább 
egymás melletti lépcsőfokok, hiszen ha egymás utániak volnának, akkor annak megfelelően, 
hogy a bárók mekkora része lett korábbi nemesből és lovagból, mindenképpen több Mária Teré-
zia kori nemesítettnek kellene lennie a lovagok között is. 

Az I. Ferenc korára vonatkozóan összeállitott névsorokat55 áttekintve megállapítható, 
hogy az I. Ferenc és Mária Terézia kreálta társaság között minimális az „átjárás". Mária Terézia 
két újnemeséből és két eredetileg is gazdasági hivatású újlovagjából lett I. Ferenc uralkodása 
alatt báró. Az 1740-80 közötti újbárók között nem található olyan, akinek akár névrokona is 
szerepelne az I. Ferenc kori rangemeltek között. 

Az 1792 előtt nemesitettek közül kettő II. Lipót és egyvalaki II. József alatt szerezte 
rangját. Egyesek II. József és II. Lipót alatt megkezdett rangbéli emelkedésüket I. Ferenc idején 
fejezik be. Erre utal az is, hogy á nyolc ilyen eset közül hét 1800-ig történik meg (az addigi bá-
rósítások kb. fele, és I. Ferenc összes bárósításainak közel egyharmada). Hasonló okok miatt 
fordulhatott elő, hogy a gazdasági érdemeikért „köznemesítettek" egyharmada 1792-1794 között 

52. Az ügyvédeket és (köz-)jegyzöket a R Jáger-Sunstenau adataival való összehasonlíthatóság kedvéért a gazdasági hivatásúak közé sorol-
tam. 

53. WITTING. J„ 1898. 
54. ANDEL, B., 1969. 
55. KOMANOVITS, R„ 1974.; PUTZ, F„ 1975. 
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kapta meg címét (azzal a különbséggel, hogy az utóbbi esetekben nyilván a már megindított 
rangadományozási ügyek zárattak le). Föltételezem, hogy 1819 után az elődök (II. József és II. 
Lipót) idején a nemességbe „beemelkedettek" számára végleg lezárulhatott az átjárás és a to-
vábbemelkedés I. Ferenc „kádergarnitúrájába". I. Ferenc uralkodását egyébként is két korszakra 
bonthatjuk, egy „forradalmi-napóleonira" és egy „szentszövetségire". A rangemelések létráján 
fokozatosan emelkedők alig található „határátlépő". Az I. Ferenc által bárói rangra emeltek kö-
zül nagyon kevés van, akit ő maga köznemesített volna - saját köznemeseinek csak minimális 
előrejutási lehetőséget kínált - ez a konzervatív „káderpolitika" még csak nem is a „szentszövet-
ségi" „félidőt" jellemzi különösen. Hozzátehetjük, hogy akik 1834-ig nem léptek följebb, azok 
1859-ig sem tették. 

V. Ferdinánd uralkodásának idején gazdasági hivatásúakat alig nemesítettek, bárói 
rangra egy embert emeltek, arányuk az összes köznemesítésen belül 1 %-ra esett vissza. Termé-
szetesen e kevés köznemesített közül senki sem emelkedett tovább báróvá.56 

Ferenc József uralkodásának csak első évtizede van földolgozva. A gazdasági hivatású-
ak részaránya (4 %) nagyon elmaradt a korábbi kb. 10 %-os részaránytól. Az öt báróvá emelt 
közül egy saját kreáció, egyet I. Ferenctől, egyet V. Ferdinándtól „örökölt" az ifjú császár. 

Az utolsó adatsor57 - nagy ugrással - a Monarchia utolsó tíz évének „gazdasági" ne-
mesítéseit tartalmazza, melyből annyi következtetést érdemes levonni, hogy a gazdasági hivatá-
súak rangemelései a 4. sz. táblázatbeli adatokhoz képest veszítettek súlyukból, ami azt jelenti, 
hogy a „gazdasági nemesítések" az első világháború éveiben nem ugrottak háromszorosukra 
vagy négyszeresükre, mint az összes rangemelések adatai. (Nem csoda, a háborút katonák vív-
ták.) 

Kitérés: „Gazdasági nemesek" és gazdasági konjunktúra 

Az egyik értekezés58 szokatlanul koncepciózus és alaposan körüljár egy föltételezést, 
miszerint a gazdasági hivatású illetve az üzleti életből származó személyek (családok) rangeme-
lése gazdasági konjunktúrákhoz kötődnék. 

Axnapóleoni háborúk utáni „elszámolások" négy éve adja az 1816-59 közötti négy évti-
zed (családokkal számított) nemesítéseinek kétötödét, a lovaggá ütések egyharmadát, bárósítása-
inak egyötödét. Miközben az összes rangemeléseken belül az összes köznemesítések aránya a 
teljes 1816-1859 időszakra 14 %, a Wirtschaftsadelen belül 36 %. A bárósításokra az arány a 11 
%-kal szemben 21 %. 

Ezután a gazdasági szereplők rangemelésének apálya következik és csak az ötvenes 
évek katonai vereségekkel és kiútkereséssel jellemezhető kora hoz ismét némi sűrűsödést. Az 
1849-1859 közötti tíz év adja az 1816-1859 közötti 44 év „gazdasági" köznemesítéseinek egy-
harmadát (33 %), bárósításainak 21 %-át. 

Értekezésében Putz azt a hipotézist állítja föl és veti az idősor vizsgálata alapján el, 
hogy a „gazdasági nemesek" rangemelései a gazdasági konjunktúrákat követték volna. Ezzel 

56. PUTZ.F., 1975. 
57. FESSEN, A.. 1974. 
58. PUTZ, F., 1975. 
59. Putz értekezése a gazdasági élet hullámzását a kővetkezőképp adja meg: a napóleoni háborúk utáni depresszió (1815-1825); viszonylagos 

megélénkülés (1825-1844); súlyos válság (1844-1848), részben külpolitikai (Keleti válság), részben külgazdasági (amerikai kereskedelmi 
csődök - > áresés a londoni gyapjúpiacon -> cseh cégek zavarai) okoknak betudhatóan, bár a nagy bukások (Geymüller, Steiner & Co.) még 
a válság kitörése előtt bekövetkeztek; gazdasági föllendülésre vezető „neoabszolutista állami beavatkozás" 1849-1857), amely „csúcs"-
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szemben kimutatja, hogy a sűrűsödési időszakokat a dinasztia hatalomgyakorlásának forduló-
pontjai körül kell keresni. 

... és Magyarországon 

A magyar rangemelések áttekintéséhez jóval kevesebb statisztika áll rendelkezésünk-
re.60 

A Királyi könyvek publikált „regesztáiból" készült egyik táblázatot61 a 4. sz. táblázat megfelelő 
értékeivel vetettem egybe. A két táblázatban csak a gazdasági hivatásúak részaránya esik szám-
szerűleg közel egymáshoz. Ha azonban a nemesítések számának foglalkozások szerinti rangsorát 
tekintjük, akkor jobb képet kapunk. 

Az osztrák esetben a foglalkozások lélekszám szerinti rangsora (Andel: hivatalnok, 
katona, gazdasági, szellemi; illetőleg az összes további esetben: katona, hivatalnok, gazdasági 
szellemi) középen élesen kettévált: a hivatalnokokra és a katonatisztekre jutott a rangemelések 
4/5-e, 9/10-e. A magyar foglalkozási megoszlás nem ilyen képet ad: az 1790-1866 közötti rang-
sor hasonlít is meg nem is - a két osztrák „nagy-" és két osztrák „kishivatás" közötti belső sor-
rend fordult meg. A nemesítések nagy része kb. 70 %-a a magyar esetben is a hivatalnokokra és 
a katonatisztekre esik, vagyis a polarizálódás nem akkora mértékű, mint az osztrák esetben. A 
gazdasági hivatásúak aránya 10-15 % között mozog (az osztrák vonatkozású táblákban kb. 5 %). 
A szellemi hivatásúak aránya a magyar esetben (8 %) jóval nagyobb, mint az osztrákban (1 %), 
még ha ezt az utóbbi számot fönntartásokkal kezeljük is. 

Szabó jó hipotéziseket fogalmaz meg: 
(I) Magyarországon a hivatalnokok és katonatisztek aránya a háborús és békés időszakokban, 

valamint 
(II) az egyházi személyek és a világi értelmiségiek aránya hosszú távon egymással ellentétes 

irányban mozog, vagyis a nemesítések nagyobb társadalomtörténeti változásokat tükröznek. 
(Ez nem trivialitás, főként ha a nemesítéseket a polgári átalakulás felől vizsgáljuk.) 

A 4. sz. táblázat adatai lehetőséget kínáltak a rangok és hivatások egybevetésére A két 
birodalomfél közötti összehasonlítást tesz lehetővé a másik magyar vonatkozású dolgozat,62 az-
zal a különbséggel, hogy a rangok közötti különbségeket itt a nemesítések tartozékai jelentik, 
így az alapeset a nemesítés és a címadományozás, ehhez társulhat az előnév, és mindehhez még 
a birtok is. A 4. sz. táblázatban látott diszkrepancia a katonatiszti rangemelések tömege és 
szintje között a magyar esetben is látható: az alapformula szerint a hivatalnokok 1/3-át, a kato-
natiszteknek viszont már 2/3-át nemesítették, ezzel szemben előnevet és birtokjogának „nemesí-
tését" a hivatalnokok 1/4-e, a katonatiszteknek viszont csak a szinte elhanyagolható 1,5 %-a 

konjunktúrába ment át; erTe következett között egy súlyos ciklikus válság (1857-1866), melynek okai ismét csak többrétűek: az Egyesült 
Államokból induló gazdasági válság, az 1859-es vereségek (Solferino), a belföldi spekuláció és a nem kielégítő deflációs politika. 

60. Két - Kövér György KLTE-n tartott szemináriumán készült - egyetemi házidolgozatra (SZABÓ J., 1987.; NAGY J., 1987.) és a már sokat 
használt statisztikai bázisra (JÁGER-SUNSTENAU, H., 1986.) lámaszkodhatunk. Az időhatárok szerencsésen kiegészítik egymást: Szabó 
(mintavételen alapuló) vizsgálata '. 790-18őő-ig teljed, Jager-Sunstenau pedig 1867-1918-ig ad foglalkozási statisztikák Nagy J. dolgozata 
(V. Ferdinánd uralkodási idejéről) Putz (természetesen igény szempontjából nem összemérhető) értekezésével állitható szembe. 

61. ILLESS Y I-PETTKÓ B„ 1895. 1895. Ez egy 424 elemű -Jáger-Sunstenau adataihoz mérten egy kb. egyharmados - minta; az erdélyi ne-
mesítések az arányt alig befolyásolják. Sajnos az elemszámok meglehetősen kicsinyek és így hiába nagy a mintavételi arány, mégis előfor-
dulhat olyan „csúf' esek hogy az 1800-1809-es évtized mintabeli részesedése több, mint kétszerese a valóságosnak. A dolgozat bővebb 
bontást ad, mint amilyen Jáger-Sunstenaué, de az összehasonlítás kedvéért össze vontam az egyház és az értelmiségi, állam-közigazgatás 
és az igazságszolgáltatás, illetőleg a kereskedelem és a gazdatiszti foglalkozási csoportokat. 

62. NAGY J„ 1987. 
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kapta. Lehet, hogy az effajta differenciálás lovagi rend magyarországi hiányát volt hivatott pó-
tolni. 

Szembeötlő a gazdasági hivatásúak kimagasló helyzete - 76 %-uk (19 fő) szerzett bir-
tokadományozással társított nemesi címet. Ezen belül is fontos, írja Nagy J., hogy a 25 gazda-
sági hivatású közüli 12 kereskedő (kb. a csoport fele!) közül 10 (83 %) fő nemesítése járt birtok-
adományozással. A 27. sz. táblázatból látszik, hogy az örökös tartományokban nem volt a gaz-
dasági hivatásoknak ilyen előkelő helye a rangemelések fokozataiban mért presztízsskálán. Még 
akkor is így van ez, ha figyelembe vesszük, hogy itt nem valóságos birtokadományozásokról van 
szó, hanem sokkal inkább már megszerzett birtokok nemesi előjoggal való ellátásáról, valamint 
hogy tulajdonjoguk emancipálásában a gazdasági hivatásúakat bizonyos üzleti megfontolások 
(pl. hitelfedezet) erősen ösztönözhették. 

Mindenképpen kiemelendő tény az, hogy V. Ferdinánd alatt a hivatalnokok 24 %-a (11 
fő) emeltetett bárói vagy grófi rangra, hiszen ez idő alatt összesen 17-en emelkedtek a főrendek 
közé. 

A dualizmus korának nemesítéseinek a hivatási csoportok szerinti alakulását Jager-
Sunstenau adatai alapján tekintem át. A szerző magyar vonatkozású statisztikájának fontos ele-
me, hogy az osztrák áttekintésben is alkalmazott négy hivatási csoporton és az „egyében" kívül 
szerepel benne a nemességmegerősítések száma is. E kategória mellett már csak a benne foglalt 
sokaság miatt sem lehet elmenni, hiszen majdnem akkora a számossága, mint a hivatalnoki 
nemesítéseké. 

Bár a nemesség-megerősítések formailag az „ősi" nemesség igazolását jelentik, joggal 
vethető e gyakorlattal szemben föl, vajon miért kell az ősit, valamit, aminek ősi jellege erényei-
nek egyike, megújítani. A jelenség alapja valószínűleg a bizonytalan státusú nemesek 16-17. 
századi megszaporodása. Egy kérdés, amelyet Benedek G. idevágó kutatásainak szóbeli ismerte-
tése kapcsán vetek föl, a következő. Vajon e nemesitések a hanyatló dzsentri utolsó szalmaszálát 
jelentik-e, vagy pedig a föltörő „nemtelenek" státus-harmonizáló törekvéseit képviselik? Bene-
dek Gábor egyes esetek vizsgálatán alapuló válasza az alternatívát a második lehetőség felé 
dönti el - mellesleg érdekes fényt vetvén a kor egyik dinamikus „kézműipari" tevékenységére, a 
genealógiai múltgyártásra. 

Szemben a dolgozat elején írottakkal, az eddigiektől eltérően itt egészen rövid és pri-
mitív kísérletet tettem a nemesség-megerősítések kiértékelésére. Királyi Könyvek 1867-1918 
közötti regesztájából63 mintát vettem: az első 24 oldal (a könyv 1/10-e) 30 nemesség-megerő-
sítést tartalmaz. A hivatás két eset kivételével megállapítható volt. Az esetek majdnem felét a 
katonatisztek megerősítései tették ki, kicsivel több, mint negyedét pedig a hivatalnokokéi. A 
gazdaságiakra - még a földbirtokosokat is ideszámítva - csak az esetek nyolcada jut. Ennek 
megfelelő arányban szétosztva a megerősítéseket a nemesítési esetek között: a katonai nemesíté-
sek és megerősítések száma durván 70 fő körül lehet, a hivatalnokoké 50, a gazdaságiaké 700, a 
szellemieké 200 fó körül, az azonosíthatatlanok száma alig változnék.64 

A nemesítéseknek az egyes hivatások közötti megoszlása - az 1918-as helyett „nyugod-
tabb" bázist választva - meglehetős állandóságot mutat. A hivatási főcsoportok nemesítéseinek 
áttekintését végezetül annak megismétlésével zárom, hogy az örökös tartományokhoz képest 
Magyarországon a gazdasági hivatásúak aránylag nagyobb szerepet játszottak. Arra a kérdésre, 
hogy a nemesítések a szóban forgó hivatáscsoportok (amelyek a tisztségviselők-hivatalnokok és 

63. GERŐJ., 1940. 
64. Ha az 1918-as adatok helyett az 1913-asokhoz adtam volna a megerősítések többletét, a katonák nem érték volna utói a gazdasági hivatású-

akat. 
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főként a katonatisztek esetében egyben testületeket is) mekkora részét érintették, valamint, hogy 
ez miként volna értékelendő, még megközelítőleg sem tudok válaszolni.) 

Kitérés: A földbirtokosi státus 

Sajnos ezen a ponton eljutottunk a Jáger-Sunstenau féle statisztika legnagyobb hiányos-
ságához, ha tetszik, hibájához. A gazdasági hivatások között szerepelnek a földbirtokosok is, 
pedig ez Magyarországon igen kevéssé tekinthető hivatásnak, sokkal inkább életkortól és egyéni 
érvényesülési törekvésektől fiiggő presztizsjelzőnek. Ezt mutatja a következő rövid kis vizsgáló-
dás (szintén a 24 oldalas minta alapján). 

A Királyi Könyvek számos címátruházási esetet regisztrál. Az áttekintett oldalakon 
húszat. Ebből egy kis „input-output" mérleget készítettem, tehát azt kívántam vizsgálni, mely 
hivatási főcsoportba soroltatnak a címüket átadók, illetve melybe azok, akikre címüket átruház-
zák. A „szokásos" bontást alkalmazva a legnagyobb átruházó a gazdasági hivatásúak csoportja 
lett volna, a legnagyobb „fogadó" pedig az azonosíthatatlanoké (11-11 eset). Ha viszont a föld-
birtokosokat leválasztjuk, akkor azt látjuk, hogy a 11 közül öt eset csak ennek az egy csoportnak 
köszönhető. A földbirtokosok viszont egyáltalán nem szerepelnek az átruházottak között, az 
„egyéb" gazdaságiak viszont igen, sőt - bár a minta igen kicsi - a hivatalnokok mellett (4 fő) ők 
a „legnagyobb" elfogadó csoport (3 fö). Az, hogy a földbirtokosok a legnagyobb átadók és 
egyáltalán nem átvevők, azt jelzi, hogy a „földbirtokos" megjelölés az egyéni életpálya illetve 
életciklus késő fázisához kapcsolódik, de talán azt is hogy e megjelölés presztízse meglehetősen 
nagy. 

Tehát az volna a jó, ha a földbirtokosokat is osztályozhatnék „révbeérésüket" megelőző 
foglalkozásuk szerint. Ha azt föltételezzük, hogy a gazdasági hivatásúak fele lehet földbirtokos, 
akkor az egyéb gazdaságiak aránya 15 % körül alakulna, az is igaz persze, hogy ekkor a földbir-
tokosok is megoszlanának a többi hivatások között. Bizonyos durva becsléssel arra juthatunk, 
hogy a gazdasági foglalkozásúak visszakapnák a földbirtokosok 2/5-ét, a hivatalnokok kapnák 
az 1/4-üket, az azonosíthatatlanok 1/5-üket, a szellemiek a tizedüket és a katonáknak alig jutna 
valami.65 

A hivatások presztízse 

Az eddigiekben a rendelkezésünkre álló statisztikák alapján ismertettem, miként oszlot-
tak meg a rangemelések az egyes hivatási főcsoportok között. Érdekes lehet a kérdés megfordí-
tása is: miként oszlanak meg az egyes hivatási főcsoportok a rangemelések között. A kérdés 
vizsgálata lehetővé teszi, hogy rangsoroljuk az egyes foglalkozási csoportba aszerint, hogy vi-
szonylag sok vagy kevés az átlagosnál magasabb rangra emelt személy tartozik bele. Készítettem 
egy jelzőszámot, amely kifejezi ezt és jobb híján az egyes foglalkozások (vagy más ismérvek) 
presztízsmutatójának neveztem el.66 

65. Hangsúlyozom, hogy ez csak spekuláció! 
66. Miként kívánom mérni a presztízskülönbségeket? Tételezzük föl, hogy - történetileg teljesen bebizonyítatlanul - az egyes nemesi rangok 

tekintélye fordított arányban állt a belőlük kiosztott mennyiségekkel, vagyis a rangemeléseknek a rangokkal súlyozott átlaga állandó volna. 
Ha tehát a rangok súlyértéke egyszerűen az egy-egy időszak összes rangemelésében elfoglalt részarányának reciproka, akkor a részsokasá-
gok eltéréseit egy-egy számmal fogom tudni jellemezni. Már csak egy módszertani problémával kell megküzdeni: mi történik akkor, ha egy 
rang „Giífen-jószággá" válik. (A közgazdaságtanban így nevezik azokat az „alacsonyabb rendű" jószágokat, melyeknek kereslete áruk 
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Vizsgálódásom most is történelmietlen, hiszen nem valószínű, hogy a dinasztiának 
szándékában állt volna a rangemelésekkel foglalkozás szerinti tekintélybeli különbségeket ér-
vényre juttatni. Kifejezhet e mutató bizonyos lappangó ítéleteket, ezek pontosabb megfogalma-
zására majd később kerítek sort. 

A 18. század második felére az önálló gazdasági hivatású rangemeltek foglalkozási „al-
csoportok" szerinti presztízs-sorrendjét tudtam meghatározni (1740-1780, 1792-1815), valamint 
a gazdaságiak főcsoportjain belüli - sajnos eltérő osztályozáson alapuló - csoportokra tudtam 
alkalmazni az 1816-1859, illetőleg az 1868-1884 közötti időre. A hivatási főcsoportok szerinti 
osztályozásra adott lehetőséget az 1801-1900 közötti időszak. Az 1740-1780, 1792-1815, 1816-
1859, valamint az 1909-1918 közötti tíz évre csak a gazdasági hivatásúaknak az átlaghoz mért 
presztízsét tudtam számszerűsíteni. Az 1868-1884 közötti statisztika lehetővé teszi, hogy a gaz-
daságin kívüli főcsoportokon belüli csoportok tekintély-mutatóit figyelembe vegyem. 

5.a. sz. táblázat 

A rangsúlyok az örökös tartományokban, 1740-1918 

Rangsúly 
Időszak 

nemes lovag báró átlagpont 

1740-1780 1 7 1,72 
1792-1815 1 5 1,60 
1801-1900 2 3 6 2,85 
1816-1859 2 9 3,24 
1849-1878 2 3 6 3,25 
1868-1884 2 3 2,64 
1909-1918 1 5 1,46 

5.b. sz. táblázat 

Az egyes hivatási főcsoportok presztízse az örökös tartományokban, 1801-1918 

Presztízs Tisztség-
viselő 

Katonatiszt Gazdasági Szellemi 
Egyéb és 

nem 
azonositható 

Az egész 

Időszak hivatású 
1740-1780 101 100 
1792-1815 102 100 
1801-1900 106 94 107 95 103 100 
1816-1859 100 100 
1849-1878 106 93 102 90 108 100 
1868-1884 109 90 100 100 110 100 
1909-1918 106 100 

Megjegyzés: Az 1801-1900 időszakra vonatkozó adatok valószínűleg a forrásként használt hibás statisztika [GHELARDONI, 
P., 1961.] következményei, ezért lehetőség szerint figyelmen kívül hagytam őket. 

csökkenésével is csökken.) Például az osztrák „von, Edler von" egyszerű nemesi rang olyannyira elveszítette tekintélyét, hogy a pusztán 
megnemesítettek száma is csökkenni kezdett. Ebben az esetben azokat az utolsó „tekintély-súlyokat" alkalmazom, amelyek még az utolsó 
„normális" esetben szerepeltek. A mutató egy-egy időszakra vonatkozik, és azt mutatja, hogy az egyes hivatáscsoportok tekintélye miként 
viszonyul az átlagoshoz, vagy - normálás után - az egységhez. 
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Az „egyéb és nem azonosítható" kategóriában szereplők járnak az élen. Az állandó 
másodikok a hivatalnokok és tisztségviselők voltak. Az önálló gazdasági hivatásúak presztízse 
az átlag körül mozgott. Az utolsó időszak (1909-1918) kivételével a katonák presztízse alacsony 
volt. Tanulságos, hogy a nem-azonosított foglalkozásúak nagy tömegű csoportja is magas presz-
tízsű. Ez a tény közvetve erősíti Tóth Zoltán elméletét, miszerint a statisztikák foglalkozási osz-
tályozásai nem csak szakmai, hanem rendi komponenst is tartalmaznak.67 

A szokásos, mindennapi szemlélet a hivatásokat tárgyuk alapján osztályozza. Holott 
például a hadfölszerelés-szállító, termény-hadiszállító megjelölések nem a kereskedelem tárgyá-
ra, hanem egy kereskedelmi viszonylatra utalnak, nevezetesen, hogy ezek a kereskedők az érté-
kesítési oldalon nem a „szabad piacon" tevékenykedtek, hanem egy monopóliummal álltak 
szemben. A nem megnevezett árukkal kereskedők közé besoroltaknál sem biztos, hogy a „hatá-
rozatlan tárgy" egyenértékű a többivel. Az ipar céhes és céhen kívüli mesterségeket is egyfor-
mán magába foglal. 

Foglalkozási megjelölés és társadalmi státus 

Tóth Zoltánnál rendi alapú de tevékenység-megjelöléseket alkalmazó népességosztá-
lyozás a „bányászat, ipar, kereskedelem, hitelélet" sorrendet követi. A rangemelési statisztikák-
ból kiszámított foglalkozási presztízsek is követik ezt a sorrendet, egy kivétellel: tartósan - a 
sajnos osztályozási eltérések miatt egyébként figyelembe nem vehető statisztika alapján még 
1848 táján is - a bankárok vannak az élen. Tehát amíg a bányászat átlagon felüli presztízse tük-
rözi középkori eredetű kitüntetett jogi helyzetét, addig a bankárok esetében maximális az eltérés. 
A magyarázata valahol ott rejtőzhetik, hogy a hitelüzlet bár „szabályozott, de rendeken kívüli 
státust biztosító" tevékenység volt.® 

Az egyes gazdasági tevékenységeken belül nagy a szóródás. Az átlag fölé emelő ténye-
zők a hadsereghez, illetőleg az udvarhoz fűződő üzleti (és személyes) kapcsolat, illetve az udvar 
merkantilista szellemű iparpártoló gesztusai. Ezen tényezők emelik ki az alacsony presztízsű 
textilkereskedelemből a selyem- és hadfölszerelés-szállítókat, a kereskedők közül az ezüst- és 
érmekereskedőket, a terményszállító(ka)t. Óriási presztízskülönbség adódott a termény-
hadiszállítók és a közönséges terménykereskedők között. Hihetnők, hogy a hadseregnek, mint 
presztízs-emelő tényezőnek a szerepe látszik a terménykereskedők két csoportja közötti presz-
tízs-különbségben, mivel a kereskedelem azonos tárgya ellenére a hadiszállítók presztízse jóval 
nagyobb. A valóság, amelyet most két életrajz alapján kísérlek meg fölvázolni, még ennél is 
cifrább. 

Egy példa: hadiszállító versus terménykereskedő 

A hadiszállítók közé sorolt, a cseh-morva tartományokból származott és Prágában tevé-
kenykedett, 1804-ben bárói címet szerzett Jákob Wimmer karrierje kezdetén Ulrich Kinsky 
gyalog-ezredének szolgálatában állt. Ehelyütt előbb hadtáp-föigazgató volt, majd önállósította 

67. TÓTHZ., 1987.; TÓTH Z., 1986. Ha csak lábjegyzetben is, meg kell említeni, hogy a foglalkozási osztályozás, bár egy homogén társada-
lom-üzem képzete rejlik mögötte, valójában nagyon heterogén társadalmi státusokat kíván egy szempont alapján besorolni. Ráadásul a dok-
tori értekezések szerzői a korabeli tevékenységi-foglalkozási-hivatásbeli megnevezéseket egy későbbi társadalom-gazdasági fölfogás kate-
góriái szerint aggregálták. 

68. TÓTHZ., 1986. 
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magát. 1794-ben Kölnnél átvitte a Rajnán a kincstári javakat. 1796-ban a höchsti visszavonu-
lásnál minden jószágot megmentett. Wimmer javára íratott, hogy olcsón adta a bort, a kenyeret 
és a pálinkát, hogy birtokán javította a földmívelést, valamint, hogy sajttermeléssel is foglalko-
zott. Állítsuk vele szembe - hasonlóan a többi termény- és borkereskedésbe sorolt személyhez -
az ismeretlen származású, Dubocakban (Szlavónia) tevékenykedett, 1798-ban egyszerű nemesi 
címet szerzett Michael Phillipovic életét: altisztből lett élelmiszer-kereskedő. A törökellenes 
háborúk idején sokoldalú támogatást nyújtott a katonaságnak: 1788-89-ben átengedte nekik ha-
jóit, fegyvert szállított Szlavóniába, az állandó hadsereget élelmezte. A frai iciaellenes háborúk-
ban ismét számítottak a segítségére.69 

Bár a foglalkozási csoportosítást a disszertáció szerzője végezte el, de a rangemelési 
aktákban föllelhető tevékenység-megjelölések alapján, így az előzetes aggregálás ellenére is kö-
vetkeztethetünk arra, hogy az eltérő foglalkozási megnevezések mögött a származásnak (ismert 
- ismeretlen), a katonai szervezetben elért beosztásnak, vagy rangnak (főigazgató - altiszt), a 
tevékenység hatókörének (nemzetközi - lokális), későbbi életükből a földbirtoknak (említtetik -
vagy nem) különbözősége rejlik. E magányos példa is azt illusztrálja, hogy a látszólag egyszerű, 
„organikus" hivatási besorolásbeli eltérések összetett társadalmi helyzetek másságait takarják. 

A rangemelések felekezeti megoszlása 

Végezetül még egy kérdésre térek ki: a rangemeltek felekezeti hovatartozására. A kér-
dés érintésének egyszerű oka van: a gazdasági vagy üzleti tevékenységet folytató vagy folytatott 
személyek rangemelését illető fejtegetések még történészek között is gyakran durva leegyszerűsí-
tésekbe csúsznak bele, például a nemességet vásárló zsidókról szóló elmélkedésekbe. A feleke-
zeti megoszlás átfogóbb taglalására csak kevés törekvést találhatunk. A disszertációk felekezeti 
adatainak áttekintésénél föltűnik, hogy a szabadkőművességet is a vallások közé sorolják. Végső 
soron ez az eljárás nem helyteleníthető, ha a felekezetiséget intézményesített közösséghez tarto-
zásként („vallásetnikumként") fogjuk föl. 

Az 1792-1815-ös adatok 0 alapján tudható, hogy a gazdasági tevékenységet folytatott 
rangemeltek között a katolikusok voltak a legtöbben (kb. 3/4 rész), de a presztízs szempontjából a 
felekezeti kisebbségek voltak kedvezőbb helyzetben. A nem zsidó származású protestánsok (kb. 
6 %) és a zsidók illetőleg a zsidó származásúak (kb. 4 %-4 %) kevesebben, de ez utóbbi csopor-
tok az össznépességen belüli részarányukhoz képest fölülreprezentáltak voltak. Ez a jellegzetes-
ség más szempontokból is érvényesült. A kisebb felekezetekhez tartozók udvarközelibbek, a gaz-
dasági tevékenységi körük is a tekintélyesebbek közé tartozik (sok közöttük a bankár, illetve 
ezüstmíves). A felekezeti adatokat a foglalkozási megoszlással is egybevetve két nagy tekintélyű 
csoport körvonalazódik: a (dél?)-német, protestáns (evangélikus?), nagykereskedői-bankári és a 
bécsi, udvarközeli, megkeresztelkedett, zsidó származású udvari szállítói-bankári. 

A magyarországi adatok egy évszázaddal későbbiek.71 McCagg művében a zsidó val-
lásúakat vagy származásúakat állítja szembe a többi felekezethez tartozókkal. Az előző fejezet-
ben írottak alapján az egybevonás nem helyeselhető, hiszen lehet, hogy a száz évvel korábbi 
esethez hasonlóan itt is jellegzetesen különböző csoportok kerülnek egy kalap alá. Mindenesetre 
a presztízsmutató erős különbséget mutat a zsidó felekezetűek vagy származásúak javára. Az 

69. Az életrajzok forrása: KOMANOVITS, R., 1974. 
70. KOMANOVITS, R„ 1974. 
71. McCAGG, W. O. Fr.. 1972. 25. p. 
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adatok szerint az 1867-1918 között gazdasági vagy üzleti hivatásuk alapján rangemeltek 40 %-a 
volt zsidó vagy zsidó származású. Ha még figyelembe vesszük azt is, hogy a gazdasági nemesíté-
sek részaránya és presztízse a magyar birodalomfélen magasabb volt, mint Ciszlajtániában, ak-
kor ez az arány jelentősen meghaladja az örökös tartományok megfelelő mutatóit. Evvel együtt, 
mint már az írás korábbi részében említettem, a nemesítések dinamikája nem különbözött jelen-
tősen a „zsidók" és a „nem zsidók" esetében. A levéltári kutatások fognak csak választ adni arra, 
hogy mit honoráltak ezek a rangemelések. A magyarországi kapitalizmus fejlődésének és a pol-
gárosodásnak a pontosabb leírásához fog vezetni, ha megvizsgáljuk, milyen - a magyar kor-
mánynak vagy a dinasztiának tett - szolgálatokat jutalmazott ilyen formában az uralkodó. 

Összefoglalás 

A dolgozat két szempontból kínál újat. Egyrészt a rendelkezésre álló statisztikák alap-
ján megkísérelte összehasonlító keretbe helyezni a Habsburg Birodalom rangemeléseit. Mint 
láthattuk, az összehasonlítást érdemes volt megtenni, hiszen jellegzetes különbségeket lehet föl-
fedezni az egyes országok nemesítési gyakorlata között. Ahhoz, hogy ezek a különbségek egy 
tipológia alapjaként szolgáihassanak, még további kutatásra és értelmezésre van szükség. 

A másik újdonság, hogy a dolgozat megkísérelte a nemesítéseket, amelyeket általában a 
polgárosodás torzulásának, feudális maradványnak szokás tekinteni egy merőben más, piaci 
keretben értelmezni. Ezt az értelmezést az teszi lehetővé, hogy a rangemelések a 19. századi 
Európa általános gyakorlatát képezték, függetlenül az egyes országok gazdasági és társadalmi 
fejlettségétől. Ha ez a fejlettség vagy különbség szerepet játszott volna, akkor egyes monarchi-
áknak el kellett volna tekinteni ettől a gyakorlattól. A rangemelések piaci értelmezése hipotézi-
sekre épül. Mivel értelmezés, érvényessége attól függ, hogy a levéltári kutatások alapján meny-
nyire sikerül kiterjeszteni azt. 

A magam részéről azonban már azt is nagy eredménynek tartanám, ha sikerülne egy 
kicsit gyöngítenem a „zsákutcás fejlődésről, eltorzult alkatról" 2 szóló történeti narrációk erejét, 
valamint ha sikerülne komoly tudományos érdeklődést kelteni a nemesítések mint történeti 
probléma és mint történeti forrás iránt,73 hogy az ne csak a családfakutatók „martaléka" legyen. 
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Függelék 

A. A Habsburg Birodalom rangemelései, kumulált értékek 

Magyar Erdélyi Örökös tartományok Birodalom 

Év Nemes Báró Gróf Nemes Báró Gróf Nemes és 
lovag Báró Gróf összes rang-

emelés 
1701 3 0 0 41 1 0 18 1 0 64 
1702 6 0 0 77 2 0 46 6 2 139 
1703 6 0 0 98 2 0 61 6 2 175 
1704 8 0 0 99 2 0 79 10 2 200 
1705 9 0 0 100 2 0 98 12 3 224 
1706 14 0 2 100 2 0 120 14 6 258 
1707 20 0 2 100 2 0 144 17 6 291 
1708 26 1 3 102 2 0 169 20 6 329 
1709 35 2 4 102 2 1 192 22 6 366 
1710 44 2 4 102 2 1 221 23 6 405 
1711 53 2 4 102 2 1 229 ' 23 6 422 
1712 115 3 5 109 2 1 247 24 7 513 
1713 128 4 5 112 2 1 260 " 25 8 545 
1714 178 5 5 115 2 1 269 27 10 612 
1715 205 6 6 129 2 1 294 27 10 680 
1716 239 6 6 131 2 1 313 28 11 737 
1717 295 7 6 142 2 1 328 29 13 823 
1718 355 9 6 159 2 1 350 31 13 926 
1719 394 9 9 163 3 1 377 33 14 1003 
1720 422 10 9 178 3 1 396 35 15 1069 
1721 433 13 10 192 3 1 423 35 17 1127 
1722 481 16 11 199 3 1 444 37 18 1210 
1723 484 18 14 204 O 

J 1 461 40 19 1244 
1724 484 20 14 212 3 1 484 41 19 1278 
1725 490 20 15 220 3 1 507 42 20 1318 
1726 492 21 15 226 3 1 531 43 22 1354 
1727 498 24 15 227 3 1 551 45 22 1386 ' 
1728 503 25 15 227 3 1 576 49 23 1422 
1729 503 27 15 227 6 1 596 50 24 1449 
1730 503 27 15 227 6 1 610 51 26 1466 
1731 503 28 16 227 6 1 634 51 26 1492 
1732 506 28 17 227 6 1 649 54 28 1516 
1733 510 29 17 228 7 1 688 55 28 1563 
1734 513 29 17 228 7 1 718 59 30 1602 
1735 517 31 17 229 7 1 743 61 30 1636 
1736 525 31 17 229 7 1 768 63 33 1674 
1737 525 31 17 229 7 1 793 67 33 1703 
1738 527 31 18 229 7 1 815 67 33 1728 
1739 527 32 19 231 7 1 Ű35 68 34 1754 
1740 531 33 19 231 7 1 856 68 34 1780 
1741 595 36 21 231 7 1 861 68 34 1854 
1742 602 36 21 261 7 2 874 68 34 1905 

- 4 7 5 -



Magyar Erdélyi Örökös tartomán' /ok Birodalom 

Év Nemes Báró Gróf Nemes Báró Gróf Nemes és 
lovag Báró Gróf összes rang-

emelés 
1743 609 36 22 264 7 2 887 68 34 1929 
1744 617 36 24 268 9 2 904 69 34 1963 
1745 620 36 25 269 9 2 910 70 34 1975 
1746 635 36 25 270 9 2 934 70 34 2015 
1747 643 36 26 271 9 2 950 70 34 2041 
1748 647 37 26 273 9 2 959 71 34 2058 
1749 660 37 27 276 9 2 965 71 35 2082 
1750 660 38 27 279 10 3 978 72 35 2102 
1751 740 38 27 279 11 3 991 72 36 2197 
1752 746 38 27 280 11 3 1008 72 36 2221 
1753 767 38 29 286 11 4 1024 75 37 2271 
1754 781 138 30 287 12 4 1046 77 37 2312 
1755 800 38 31 287 14 9 1066 82 37 2364 
1756 836 39 31 288 14 9 1087 86 39 2429 
1757 846 39 31 288 14 10 1115 91 40 2474 
1758 867 41 31 294 14 10 1172 95 40 2564 
1759 893 42 31 294 14 10 1220 102 43 2649 
1760 932 42 31 312 15 10 1256 117 44 2759 
1761 937 42 31 320 15 10 1283 132 45 2815 
1762 939 43 32 331 16 10 1316 135 46 2868 
1763 965 47 36 331 16 10 1363 144 46 2958 
1764 970 48 36 331 17 10 1414 158 48 3032 
1765 1003 48 37 332 17 10 1460 166 48 3121 
1766 1008 48 40 332 17 10 1502 177 50 3184 
1767 1015 48 42 333 18 10 1538 180 51 3235 
1768 1018 49 42 333 18 10 1569 182 51 3272 
1769 1023 50 42 333 18 10 1621 184 53 3334 
1770 1024 51 42 334 19 10 1655 188 54 3377 
1771 1027 51 42 334 19 10 1675 189 54 3401 
1772 1027 51 47 334 19 11 1717 196 54 3456 
1773 1030 52 48 334 19 11 1774 199 54 3521 
1774 1031 52 49 338 19 11 1822 203 55 3580 
1775 1031 53 52 338 19 11 1869 208 56 3637 
1776 1033 53 53 338 19 11 1889 211 57 3664 
1777 1033 56 53 338 19 11 1933 216 60 3719 
1778 1034 56 55 338 19 11 1962 217 60 3752 
1779 1035 59 55 338 20 11 1997 225 63 3803 
1780 1037 59 57 343 20 11 2042 232 65 3866 
1781 1037 60 57 343 20 11 2066 237 68 3899 
1782 1042 62 58 343 20 11 2095 241 69 3941 
1783 1053 63 59 343 20 11 2129 244 74 3996 
1784 1059 63 59 343 20 11 2156 246 75 4032 
1785 1064 63 60 343 20 11 2195 248 76 4080 
1786 1066 63 60 343 20 11 2234 250 76 4123 
1787 1067 63 61 343 20 11 2280 250 77 4172 
1788 1067 63 61 343 20 11 2313 251 77 4206 
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Magyar Erdélyi Örökös tartományok Birodalom 

Év Nemes Báró Gróf Nemes Báró Gróf Nemes és 
lovag Báró Gróf összes rang-

emelés 
1789 1070 63 61 343 20 11 2354 256 77 4255 
1790 1164 67 64 345 21 11 2395 264 77 4408 
1791 1290 67 64 352 21 11 2471 268 77 4621 
1792 1370 69 65 357 21 11 2528 272 78 4771 
1793 1411 . 69 65 360 21 11 2603 282 81 4903 
1794 1439 71 66 361 22 11 2664 285 81 5000 
1795 1471 71 66 362 22 11 2709 294 83 5089 
1796 1487 71 66 364 22 11 2754 299 84 5158 
1797 1538 71 66 364 22 11 2794 310 85 5261 
1798 1556 72 66 365 22 11 2830 314 86 5322 
1799 1568 73 66 365 22 11 2842 317 86 5350 
1800 1582 73 66 366 22 11 2866 325 88 5399 
1801 1609 76 66 368 22 11 2898 328 88 5466 
1802 1634 77 68 368 22 11 2919 335 90 5524 
1803 1647 77 68 370 22 11 2941 344 92 5572 
1804 1663 78 68 371 22 12 2972 350 92 5628 
1805 1669 78 70 371 22 12 2996 351 92 5661 
1806 1684 81 70 374 22 12 3024 358 92 5717 
1807 1686 81 70 374 22 12 3058 359 93 5755 
1808 1722 86 73 377 22 13 3097 364 95 5849 
1809 1731 87 73 377 22 13 3108 365 95 5871 
1810 1748 87 74 378 22 13 3165 375 99 5961 
1811 1770 89 74 379 22 13 3207 384 101 6039 
1812 1780 90 74 380 22 13 3239 395 101 6094 
1813 1789 90 76 385 22 13 3271 403 101 6150 
1814 1798 90 76 386 22 13 3291 412 102 6190 
1815 1805 91 76 389 22 13 3332 419 102 6249 
1816 1822 92 77 393 22 13 3397 431 104 6351 
1817 1846 93 77 393 22 13 3453 » . 443 104 6444 
1818 1860 96 77 395 22 13 3530 450 107 6550 
1819 1867 96 77 397 22 13 3595 465 109 6641 
1820 1889 98 77 399 22 13 3668 469 109 6744 
1821 1905 99 77 404 22 13 3701 469 109 6799 
1822 1917 100 79 407 22 13 3753 475 109 6875 
1823 1941 104 79 412 22 13 3801 477 110 6959 
1824 1960 104 79 413 22 13 3836 484 112 7023 
1825 1977 104 80 413 22 13 3872 491 115 7087 
1826 1999 104 80 415 22 13 3912 497 116 7158 
1827 2020 106 80 417 22 13 3937 503 117 7215 
1828 2030 107 80 418 22 13 3960 506 118 7254 
1829 2043 107 80 418 22 13 3985 513 118 7299 
1830 2062 109 82 419 23 13 4012 516 120 7356 
1831 2079 109 82 420 23 13 4027 521 121 7395 
1832 2090 111 82 423 23 13 4051 524 123 7440 
1833 2099 114 83 425 23 13 4076 528 123 7484 
1834 2109 116 83 428 23 13 4103 538 127 7540 
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Magyar Erdélyi Örökös tartományok Birodalom 

Év Nemes Báró Gróf Nemes Báró Gróf Nemes és 
lovag Báró Gróf összes rang-

emelés 
1835 2134 116 83 435 23 13 4136 540 131 7611 
1836 2150 117 83 436 23 13 4185 548 132 7687 
1837 2171 119 83 437 23 13 4224 558 134 7762 
1838 2190 123 83 437 23 13 4271 567 137 7844 
1839 2198 124 83 437 23 13 4331 581 139 7929 
1840 2223 124 83 439 23 13 4379 589 142 8015 
1841 2236 124 83 442 23 13 4410 594 146 8071 
1842 2248 125 84 443 23 13 4438 596 147 8117 
1843 2259 127 84 443 23 13 4468 602 148 8167 
1844 2273 128 84 445 23 13 4500 603 150 8219 
1845 2276 130 85 445 24 13 4519 609 151 8252 
1846 2277 130 85 445 24 13 4554 612 152 8292 
1847 2282 130 86 445 24 13 4572 621 153 8326 
1848 2283 130 86 445 24 13 4583 628 154 8346 
1849 2283 130 86 445 24 13 4593 638 154 8366 
1850 2283 130 86 445 24 13 4652 675 155 8463 
1851 2283 130 86 445 24 13 4705 692 156 8534 
1852 2283 130 86 445 24 13 4763 707 156 8607 
1853 2283 130 86 445 24 13 4820 718 156 8675 
1854 2283 130 86 445 24 13 4886 752 156 8775 
1855 2283 130 86 445 24 13 4966 763 157 8867 
1856 2283 130 86 445 24 13 5026 775 159 8941 
1857 2283 130 86 445 24 13 5092 790 166 9029 
1858 2283 130 86 445 24 13 5153 803 169 9106 
1859 2283 130 86 445 24 13 5220 825 171 9197 
1860 2283 130 86 445 ' 24 13 5313 859 175 9328 
1861 2283 130 86 445 24 13 5402 865 178 9426 
1862 2283 130 86 445 24 13 5468 878 179 9506 
1863 2285 130 86 445 24 13 5516 890 179 9568 
1864 2286 131 87 445 24 13 5563 905 179 9633 
1865 2288 133 87 445 24 13 5621 918 181 9710 
1866 2292 133 87 445 24 13 5682 935 182 9793 
1867 2310 133 87 445 24 13 5827 962 182 9983 
1868 2333 134 88 445 24 13 5910 980 186 10113 
1869 2349 134 88 445 24 13 5978 999 187 10217 
1870 2360 134 88 445 24 13 6065 1024 188 10341 
1871 2371 134 89 445 24 13 6149 1044 191 10460 
1872 2383 134 89 445 24 13 6238 1063 191 10580 
1873 2393 134 89 445 24 13 6351 1086 192 10727 
1874 2415 139 93 445 24 13 6443 1102 192 10866 
1875 2431 148 93 445 24 13 6564 1120 192 11030 
1876 2444 149 94 445 24 13 6657 1135 194 11155 
1877 2460 149 94 445 24 13 6734 1139 194 11252 
1878 2474 149 95 445 24 13 6818 1154 195 11367 
1879 2491 149 96 445 24 13 6969 1181 197 11565 
1880 2509 149 96 445 24 13 7080 1201 197 11714 
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Magyar Erdélyi Örökös tartomám vok Birodalom 

Év Nemes Báró Gróf Nemes Báró Gróf Nemes és 
lovag Báró Gróf 

összes rang-
emelés 

1881 2535 149 96 445 24 13 7186 1219 197 11864 
1882 2568 150 96 445 24 13 7294 1241 197 12028 
1883 2588 150 97 445 24 13 7415 1258 197 12187 
1884 2623 150 97 445 24 13 7523 1272 198 12345 
1885 2653 150 97 445 24 13 7593 1276 199 12450 
1886 2694 151 97 445 24 13 7647 1280 200 12551 
1887 2730 152 99 445 24 13 7713 1282 201 12659 
1888 2758 155 99 445 24 13 7763 1287 203 12747 
1889 2785 155 99 445 24 13 7841 1292 203 12857 
1890 2808 155 100 445 24 13 7914 1296 203 12958 
1891 2831 156 100 445 24 13 7972 1302 203 13046 
1892 2858 156 100 445 24 13 8043 1307 205 13151 
1893 2877 156 100 445 24 13 8099 1316 207 13237 
1894 2902 157 100 445 24 13 8167 1320 208 13336 
1895 2947 162 100 445 24 13 8236 1324 210 13461 
1896 3000 164 101 445 24 13 8303 1325 210 13585 
1897 3045 167 102 445 24 13 8366 1326 210 13698 
1898 3075 167 102 445 24 13 8452 1342 210 13830 
1899 3123 167 102 445 24 13 8515 1345 211 13945 
1900 3159 169 102 445 24 13 8563 1347 211 14033 
1901 3195 169 102 445 24 13 8613 1354 211 14126 
1902 3236 171 103 445 24 13 8661 1355 211 14219 
1903 3279 172 104 445 24 13 8698 1363 211 14309 
1904 3327 176 104 445 24 13 8746 1371 212 14418 
1905 3387 183 104 445 24 13 8767 1375 213 14511 
1906 3443 184 105 445 24 13 8806 1388 216 14624 
1907 3503 185 106 445 24 13 — '8845 1397 219 14737 
1908 3558 189 106 445 24 13 8945 1413 220 '14913 
1909 3614 191 106 445 24 13 8996 1424 221 15034 
1910 3722 203 108 445 24 13 9071 1432 222 15240 
1911 3806 209 108 445 24 13 9144 1440 223 15412 
1912 3899 221 108 445 24 13 9222 1453 223 15608 
1913 3996 228 109 445 24 13 9268 1466 224 15773 
1914 4066 231 109 445 24 13 9322 1475 224 15909 
1915 4112 232 109 445 24 13 9373 1483 225 16016 
1916 4159 233 110 445 24 13 9580 1495 225 16284 
1917 4303 247 110 445 24 13 9854 1531 230 16757 
1918 4484 261 112 445 24 13 10125 1567 235 17266 

Forrás: JÁGER-SUNSTENAU, H., 1986.; JÁGER-SUNSTENAU, H., 1963. 
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B. A magyar rangemelések foglalkozás szerinti kumulált megoszlása 1867-1918 

Év 
Foglalkozás-
megjelölés 

nélkül 

Hivatal-
nokok és 

bírák 
Katona-
tisztek 

Üzletemberek, 
ügyvédek, 
közjegyzők 

Tudósok 
(tanárok, orvo-

sok) 

Nemesség-
meg-

erősítések 
1867 2 3 0 7 2 4 
1868 4 4 0 17 5 11 
1869 9 6 1 22 5 14 
1870 11 8 2 27 6 14 
1871 11 11 3 31 7 16 
1872 12 14 7 34 7 17 
1873 12 19 7 38 7 18 
1874 15 23 10 43 8 24 
1875 15 23 12 47 10 32 
1876 15 27 13 52 11 34 
1877 15 32 16 55 11 39 
1878 15 34 18 61 11 43 
1879 16 35 19 70 14 45 
1880 17 42 20 76 15 47 
1881 17 52 23 83 16 52 
1882 19 60 25 92 22 58 
1883 21 64 29 95 24 63 
1884 23 74 32 112 26 64 
1885 26 78 40 124 27 66 
1886 27 84 48 140 29 74 
1887 30 91 52 152 34 79 
1888 31 95 60 160 34 86 
1889 32 96 70 167 35 93 
1890 32 102 75 176 36 95 
1891 32 103 86 180 39 99 
1892 34 111 90 187 41 103 
1893 34 115 99 190 43 104 
1894 34 122 108 199 43 104 
1895 35 128 122 214 47 109 
1896 35 138 134 239 53 109 
1897 37 144 149 248 54 121 
1898 37 147 156 258 57 128 
1899 39 153 172 272 59 136 
1900 41 157 186 276 62 145 
1901 41 161 200 285 63 153 
1902 43 165 208 296 66 166 
1903 45 177 218 308 69 170 
1904 46 186 225 331 75 172 
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Év 
Foglalkozás-
megjelölés 

nélkül 

Hivatal-
nokok és 

bírák 

Katona-
tisztek 

Üzletemberek, 
ügyvédek, 
közjegyzők 

Tudósok 
(tanárok, orvo-

sok) 

Nemesség-
meg-

erősítések 
1905 48 193 233 357 80 184 
1906 50 201 246 378 84 192 
1907 50 215 257 394 90 205 
1908 52 228 264 413 92 217 
1909 53 241 281 424 98 225 
1910 55 261 313 461 103 237 
1911 55 277 329 488 109 256 
1912 57 294 347 512 115 282 
1913 59 317 362 547 129 290 
1914 59 329 376 576 137 297 
1915 62 335 391 584 141 307 
1916 64 346 409 593 143 312 
1917 67 372 475 616 149 332 
1918 69 403 565 645 161 349 

Forrás: JÁGER-SUNSTENAU H., ¡986. 
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VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM :SUPPLEMENTUM: 
SZERKESZTŐ: Á VARGA LÁSZLÓ, HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

Feiszt György-Kosján László 

A GAZDASÁGI ELIT KUTATÁSÁNAK NÉHÁNY KÉRDÉSE A 
VIRILISJEGYZÉKEK ALAPJÁN1 

A Hajnal István Kör 1990. évi keszthelyi konferenciája a kisvárosi jelenséggel, a kisvá-
rosi társadalmak kérdéskörével foglalkozott. Erre a konferenciára készült összeállításunkban, 
ahol is a kisvárosok és kisvárosi funkcióval bíró települések legnagyobb adófizetőinek számát és 
befizetett adóját vetettük össze az 1880-as és az 1910-es időmetszetben. 

Az összeállítás eredményeit a következőképpen foglalhatjuk össze, ezen településeken a 
legnagyobb adófizetők száma ugyan növekedett, még nagyobb ütemben is mint a vizsgált két 
régió virilis népessége. Azonban a kiválasztott települések köréből kifizetett adó összege nem 
követte a virilisek számának emelkedését. 

Természetes, a vizsgált települések jelentősége eltérő, de valós integráló funkciót töltöt-
tek be körzetükben, ennek ellenére nem minden esetben mutatják azt, hogy egyszersmind körze-
tük gazdasági központjai is. Legalábbis helyi társadalmaknak felső szeletében átütő és egyértel-
műen a polgárosodást akár számszerűen is dokumentálható változás nem mutatható ki. 

Felmerül tehát a kérdés az adatbázis alkalmas-e a sokat emlegetett polgárosodás folya-
matainak feltárására, tehát ezen adatbázis adta alapokon miként közelíthető meg. 

Nem merészkedünk a polgárosodás elméleti kérdéseivel foglalkozni, de néhány gondo-
lat erejéig ki kell térnünk rá. 

A polgárosodás kifejezést a társadalomkutatók legalább két értelemben használják. A 
tág értelmezése és ezzel együtt a köznapi értelmezése is a polgári átalakulást érti alatta. Szűkebb 
értelemben mindössze a polgári értékrend átvétele a városiasodás és a civilizálódás szinonimája. 

A dualizmuskori magyar viszonyokra alkalmazva, aholis jól ismerjük a piaci viszonyok 
nem, vagy nem teljesen szervesen alakultak ki, vagy éppen alakulóban voltak, ahol a gazdasági-
társadalmi változások nem szervesen haladnak együtt, a polgárosodás lényegi motívuma az al-
kalmazkodás, a hasonulás. 

A viszonylag jónak mondható forrásadottságok mellett, amely adódik abból, hogy e 
forrás szereplői a helyi társadalmon túl sokszor az országos történet közismert figurái is, - így a 
helyi lapoktól a legkülönfélébb forrásokon át a különböző felekezetek temetőiig rájuk lelhetünk. 
Tehát ebben a kutató számára jó forrás adottságúnak nevezhető csoportban, amely mindemellett 
társadalmi eredete szerint azért igen sokféle, alkalom nyílik az alkalmazkodás, a hasonulás 
vizsgálatára, - az adott csoport makrostrukturális alapjain és változásának érzékeltetésén túl, -
amely alatt az egyes társadalmi csoportok alkalmazkodását vagy alkalmazkodás képtelenségét 

1. 1988-89-ben a MTA Soros Alapítvány ösztöndíjasaiként a legnagyobb adófizetők, másképpen virilisek jegyzékének feldolgozását végez-
tük a dualizmus korából. így került sor az egykori Abaúj-Toma, Borsod, Gömör-Kishont, Heves, Nógrád, Zemplén vármegyék és Kassa, 
Miskolc tvr. jogú városok, valamint Baranya, Somogy, Zala, Vas, Sopron vármegyék 10 időmetszetben történő feltárása, feldolgozása és 
számitógépes adatbázis létrehozására. A pályázatunk egyik ajánló támogatója Bácskai Vera volt. A virilis, vagy legnagyobb adófizetők 
jegyzékei, amelyeket a polgári korszakban törvényhatóságonként minden évben összeállíttattak, az adott törvényhatóság legtöbb adót fizető 
polgárainak nevét, lakhelyét, foglalkozását és adóösszegét tartalmazták. 
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érhetjük tetten. A kutató számára a változások közepette igen éles versenyként is felfogható, 
hogy minél előbbre kerülni a listán, ez a korabeli szereplők számára „mindössze" nagyobb gaz-
dagságot és presztízst jelentett. A források által a mikrokörnyezetről is ismertek birtokába jutha-
tunk, így megragadhatóvá válik a polgári mentalitás csíráinak megjelenése, a generációs válto-
zásokkal, esetleg azok ellenére az új értékrendek kialakulása, a régiek továbbélése, az 
individulizáció folyamatának feltárása. 

Mind e körben lezajló empirikusan megfigyelt jelenségek összessége, ezek finom elem-
zése, az apró adatok által az egy-egy rétegre jellemző összefüggések megértése közelebb visz a 
dualizmuskori polgárosodás lényegének megértéséhez, ami e forrás elemzésének fő eredménye 
lehet. 

A regionális (jelen esetben több vármegyére kiterjedő) vizsgálatok eredményeként feltá-
ruló csomópontok, de legfőképpen a megoldásra váró újabb és újabb kérdések felbukkanása 
mutatnak rá azokra a problémákra - egyben az értékelés kereteit is kijelölve - amelyek megol-
dása, vagy annak kísérlete közelebb visz a polgárosodás megértéséhez. 

1. régió 
Abaúj-Torna, Borsod, Gömör-Kishont, Heves, Nógrád, Zemplén vármegyék2 viriliseinek foglal-

kozási megoszlása 500 forint majd a pénzcsere után 1000 korona összeghatár fölött 

Ossz. földbirtokos bérlő kereskedő gyáros értelmiségi 
1880 397 350 13 25 9 — 

1900 243 208 9 14 5 7 
1914 470 273 38 65 30 64 

II. régió 
Baranya, Somogy, Zala, Vas és Sopron vármegyék viriliseinek foglalkozási megoszlása 500 

forint, majd a pénzcsere után 1000 korona összeghatár fölött 

Ossz. földbirtokos bérlő kereskedő gyáros értelmiségi 
1880 1313 105 5 7 5 • 9 
1900 323 234 24 40 14 11 
1914 430 221 75 71 22 41 

Mint látjuk, az első régió adataiból a középső időmetszetben tapasztalt számszerű visz-
szaesés után a kiinduló évet meghaladó számú virilist mutatnak az adatok az 500 forint, 1900 
után pedig az 1000 korona fölötti sávban. E második állítás a második régióra is érvényes, itt 
azonban a hiányos somogyi adatok miatt a számszerű visszaesést sem regisztrálhattuk, de figye-
lembe véve a somogyi virilis kvótát nem is valószínű a visszaesés. 

2. Az itt feldolgozott vármegyék egységes tömböt alkotnak, azonban sajnálatos módon ki kellett hagyni az összeállításból Kassa törvényható-
sági jogú város legnagyobb adófizetői. Kassa esetében ugyanis az ezen forrás szerint befogható elit adójának alsó határa 2000 korona lelett 
volt, míg a vármegyei törvényhatóságokba virilis jogon bekerültek közül egynáhánynak az adója néha a kassai alsó összegnek az 1 /4-ét nem 
érte el. Miskolc esetében, amely csak az 1914. évi időmetszetben tvr. jogú település, még ez a probléma nem jelentkezett. 

3. Az összeírás nem tartalmazza Pécs tvr. jogú város legnagyobb adófizetőit, mivel nem kerültek feldolgozásra, továbbá források hiányában 
Somogy vármegye 1880. évi adatait. A foglalkozási csoportok esetünkben csak fő csoportok, a kereskedő és értelmiségi megnevezés alatt 
legalább is 1914-ben erősen polgárosodott viszonyokat feltételező pl. vendéglősöket, vagy a hitélethez kapcsolódó értelmiséget is beszá-
mítottuk. 
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A polgárosodás szemszögéből - a visszaesés ellenére is - általános vagyonosodást ta-
pasztalhatunk ebben a körben. Ez a folyamat a háború első éveiben aztán meg intenzívebbé vá-
lik, a gazdasági elit körében gyors foglalkozási szerkezetváltozással együtt. Továbbgondolandó 
kérdés, hogy ez a felhalmozás időszakának gyümölcs-e vagy inkább a háborús konjunktúra 
azonnal érződő hatása, amely a forrás természetéből adódóan azonnal szembetűnik. De a hábo-
rús konjunktúra akár katalizátorként hathat. 

A táblázat első oszlopa az őstermelés világát mutatja, amely egyébként a magyarországi 
polgárosodás legfontosabb szintere is. Ugyan mindkét régióban a földbirtokos aránya csökkenő 
tendenciát mutat, de 50 % alá nem fogyatkozik 1914-re sem. Ehhez hozzátéve azt, hogy az első 
két időmetszetben 2000 forint fölött csak földbirtokossal találkozunk, az emelkedő számú bérlőt 
is látva egyértelművé teszi az agrárszféra meghatározó szerepét. 

Ezt a túlsúlyt azonban, - végig tekintve a többi oszlopon - egyre inkább feszegetik más 
foglalkozási és egyben társadalmi csoportok. Állításunk mögött azért két látensen megbúvó az 
állítás ellenható mozgás is tapasztalható, az első - és ezt, mint minden virilis dolgozat meg-
jegyzi - a foglalkozási megnevezés a tevékenység fő területét jelzi. Csak példaként a nagy- és 
középbirtokok vertikumként működve feldolgozó iparral is foglalkoznak. A másik pedig, hogy a 
korszak elején például az értelmiség is bírt földbirtokkal és a kereskedőként jegyzettek is egyre 
inkább földet vásárolnak, mutatva a kutató számára az átmenetek egyik lehetséges útját. 

Ismert a történeti irodalomból, a nemesi eredetű földbirtokosok látványos térvesztése és 
más, elsősorban zsidó eredetűek térnyerése. Első pillantásra igazolni látszik ezt a sztereotípiát 
ezen forrás elemzése is, de a feldolgozás során sokkal árnyaltabb kép bontakozik ki. Amely már 
a polgárosodás tartalmi lényegét is érinti. 

Az 1914-ben regisztrált kép, amely fokozatosan alakul ilyenné, nagyjából a következő-
ket mutatja a földbirtokosok között. Egyharmad, egyharmad, egyharmad, a volt nemesi, a zsidó 
származású, és a más polgári-paraszti eredetű földbirtokosok aránya. 

Ez az 1880-as években tapasztalt szinte egyeduralkodó nemesi-arisztokrata birtokosok-
kal szemben, jelentős változás. Területi különbségek persze vannak, a megfigyeléseink szerint 
Baranyában kevesebb a zsidó birtokos és nagyobb számban találunk polgári-paraszti eredetűe-
ket. 

A történeti irodalom is a nemesség kérdésével foglalkozik a legtöbbet, még az általunk 
vizsgált aspektusból is szépszámmal találunk adatokat és az még inkább szembetűnő más réte-
gekről szóló irodalom fényében. 

A társadalomnak ezen csoportja esetében mi is előbbre tartunk a vizsgálatban. A volt 
nemesi birtokosok esetében mélyebb összefüggések már most feltárultak. 1900 után „talponma-
radó" nemesi birtokosoknál a nemzedékváltással együtt tanúi lehetünk egy szemlélet változás-
nak. Már nem a tradicionális jogi tanulmányok jelentik a képzés főirányát, hanem mezőgazda-
sági szakismereteket, vagy a gazdálkodás fogásait is elsajátító, a gazdálkodásra tudatosan készü-
lő ifjak kezébe kerül a családi birtokok irányítása, modernizálják az eszközparkot, és piacorien-
tált vertikummá szervezett gazdaságot működtetnek. 

Ismereteink vannak a dzsentri mentalitást sokszor nemcsak felszínesen átvevő zsidók-
ról. a korabeli sajtó szépszámmal tudósít róluk, de ritkábban figyelhetjük meg a polgári ethosz 
jelenlétét. Kitűnő példa erre, a mindig ugyanabban az öltözékben járó, minden garast a 
fogáhozverő, a kortársak és leszármazottai által már-már fösvénynek jellemzett Szilárdy Ödön 
salgótarjáni földbirtokos - a családnak 1732-ből származik a nemesi levele, - ő nemhogy őrzi, 
hanem erősíti gazdasági pozícióit. Életkora bizony már nem is a nemzedékváltó birtokosok közé 
sorolja őt. 
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Csak érdekességként említeni, hogy a nemzedékváltás olyan foglalkozási kategória 
esetében mint az ügyvédek, a zsidó értelmiség egyértelmű előretörését hozza. Bár az 1880-as 
évekből a kétszeres adóbeszámítás miatt számtalan ügyvédet ismerünk társadalmi eredetük sze-
rint jól, dokumentálhatóan nemesi származásúak, csekély földbirtokkal is bírnak még sincs sú-
lyuk a gazdasági elitben, ellentétben a mintegy 30 évvel későbbi utódaikkal, akiket családi kap-
csolataik is erősen kötnek ehhez az elit, annak egyes feltörekvő csoportjaihoz. 

Visszatérve az agrárszférába és az értelmezés más szintjére, a zsidóság birtokszerzése 
még kevésbé ismert. Bár a bérlők különösen a II. régióban jelentős számban jelen vannak, 1914-
ben 430-ból 75-en bérlő, Somogyban kiemelkedően magas a számuk ekkor 75-ből 38 itt él, de a 
minták alapján nehezen igazolható az a tétel miszerint a bérletek, föld-birtoklásba mennek át, de 
az igen jellemző lehet hol és mely birtokon jelennek meg a pl. Somogyban nem jelentéktelen 
adóösszeget fizető bérlők. 

A kérdés mélyebb kutatásokat igényel, valószínű a somogyi vizsgálatok után lehet 
megtalálni a kérdés kulcsát. 

A kereskedelemből történő birtokossá válás azonban igen ismert és feltárt. A kereskede-
lem felől érkező zsidóság alkotja az új földbirtokos réteg derékhadát. 

A táblázat kereskedői adatai mindkét régióban jelentős emelkedést mutatnak, a II. régi-
óban megtízszereződik a számuk. A kereskedők összefoglaló név alatt az előbb termény, majd 
egyre inkább szesz és építőanyag kereskedők mellett az urbanizáció egyik indikátorait és ide-
számoltuk a szolgáltatási szféra vállalkozóit. A kereskedők és más urbanizációhoz kötődő vál-
lalkozók koncentrálódása a városiasodás, és a gazdasági elit térbeli mozgásának a kölcsönhatás-
ára figyelmeztet. 

Legfontosabb feladat ezen foglalkozási csoporton belül, - amely az időszak végére ere-
detét tekintve 95 %-ban a zsidósághoz tartozik, - annak érzékeltetése, hogy országosan hogyan 
és miért alakul ki a házassági, rokoni és üzleti kapcsolatok hálója. 

Ez a mozzanat átvezet az értelmiségi kategóriába, mint említettük a tradicionális ér-
telmiséget felváltja a modern hitelélethez kapcsolódó értelmiségiek, akik az említett háló részei. 

A nagy foglalkozási csoportok képviselői közül utolsóként maradt a legaggályosabb 
terület az iparos vállalkozók köre. Egyenlőre nehezen dönthető el, hogy robbanásszerű megjele-
nésük a századfordulón a közepes vállalkozások felfutását, az ipart támogató törvények kedvez-
ményeinek elmúlása - az adóalapot már nem csökkentette e kedvezmények köre - vagy a tény-
leges fejlődés hozta meg. Valószínűleg mindkettő együttes hatása. 

Ezeket látjuk ma a legfontosabb tartalmi és egyben módszertani kérdésnek a témával 
kapcsolatban, bár a legnagyobb adófizetők keretében végzett vizsgálatok is utalnak a társadalom 
izmosodására, mégsem a számszerűen kimutatható szerkezetváltozáson látjuk a fő hangsúlyt, 
hanem a szerkezet belső folyamatainak a megértésén egyrészről, másrészt pedig a legnagyobb 
adófizetőknél regisztrált változásokat szembesíteni kell az adott teljes és helyi társadalmi szerke-
zettel, amelynek gazdasági értelemben a virilisek jelentik a csúcsát, ellenkező esetben a keszthe-
lyi konferencián általunk előadottak módjára tévútra jutunk . 
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VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM : SUPPLEMENTUM: 
SZERKESZTŐ: Á. VARGA LÁSZLÓ, HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

Kovács Éva - Melegh Attila 

AZ IDENTITÁS JÁTÉKAI. KÍSÉRLET ERDEI FERENC A MAGYAR 
TÁRSADALOM A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT CÍMŰ TANULMÁ-

NYÁNAK TARTALMI KIBONTÁSÁRA * 

„A »struktúra« egyike azoknak a kifejezé-
seknek, éppúgy mint az »és így tovább« vagy 
a »sorozat«, amelyeket otthonosan használ-
nak, annak ellenére, hogy semmiféle pontos 
jelentést nem tulajdonítanak nekik. " 
(Bertrand Russel: Filozófiai fejlődésem. Bp., 
1968. 133. p.) 

1976-ban, több, mint harminc év után a Valóság Huszár Tibor előszavával közli Erdei 
Ferenc A magyar társadalom a két világháború között című kiadatlan kéziratát.1 Az írás ugyan 
egy rövidebb változatában már a Szárszói Találkozón elhangzott2 és más Erdei művek is napvi-
lágot láttak 1945 után, mégis a hetvenes évek közepétől épp a szerzőnek épp e tanulmánya válik 
a társadalomtudományos közgondolkodás egyik meghatározó, olvasatlanul is ható alapszövegé-
vé. Rengetegen hivatkoznak a műre. Akár elméleti fogódzóra van szükség egy társadalomszer-
kezeti vizsgálathoz, akár történeti ismeretekre a két világháború közötti időszakról, e tanulmány 
megkerülhetetlennek látszik. 

Mindenkinek jó ez a szöveg. Örömmel forgatja a népi szociográfus, mert legitim mó-
don beszélhet általa a harmadik utas fejlődés lehetőségeiről. Szívesen alkalmazza az elméleti 
szociológus, hiszen nem kell új társadalomszerkezeti modellen törnie a fejét, készet nyújt neki e 
mű. Elvezetét leli benne a prominens történész, mert végre nem a vulgármarxista történetírás 
szabályai szerint kell beszélnie a magyar társadalom fejlődéséről. Igazi csemege a 
reformmarxistának, mert segítségével Magyarország problémáit az elmaradottság kérdéseként 
feszegetheti. Még az urbánus lelkűekre is hat az írás, mert arról a polgári világról szól és azt a 
modernizációt igenli, melyről addig nem lehetett beszélni. Mindenki örül neki, mert tabukat 
feszegethet általa: írhat egy korról, amiről addig nem lehetett, művelhet egy tudományt, amely 
épp akkor, a hetvenes években kap új erőre. 

E tanulmány a Széchenyi Szakkollégiumban tartott „Valóságtudomány" című kurzusunk eredményein alapul. Ezúton mondunk köszönetet 
az együttműködésért hallgatóinknak, Bartha Attilának, Hurton Emesének, Kepka Jánosnak, Kovács Petrának, Letenyei Lászlónak, Martin 
József Péternek, Miklósi Zoltánnak és Schmidt Andreának. E kutatás előtanulmányai: KOVÁCS É.,1994. 15-23. p.; MELEGH A., 1994. 
8-13. p. 

1. ERDEI F„ 1976. 
2. ERDEI F„ 1983. 
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Máig több tucat mű születik az Erdeinek tulajdonított kettős társadalom-modell jegyé-
ben. Mi lehet a magyarázata ennek az üdvtörténetnek; miért leli meg mindenki a maga 
„tudományos" igazát a szöveg elé állva vagy épp mögé bújva? Szerintünk a Magyar társadalom 
a két világháború között sokkal inkább tartozik a hetvenes-nyolcvanas és a kilencvenes évek 
társadalomtudományos diskurzusaihoz, mint kora tudományos közbeszédéhez: Erdei sohasem 
publikálta, így nem is válhatott a negyvenes évek nyilvános vitáinak tárgyává. Ezekben a viták-
ban a szárszói szöveg volt ismeretes, melynek egészen más volt az üzenete. 

A hetvenes évek vége óta született tanulmányokat olvasva és az Erdei szöveget egyete-
men tanítva egyre nagyobb zavarban vagyunk. Miről szól „valójában" ez a szöveg, melyre eny-
nyien hivatkoznak? Milyen új rétegek rakódnak rá azzal, hogy bekerült a társadalomtudományos 
diskurzusba, melyekről persze a szöveg nem tehet? Mivégre ez a nagy egyetértés Erdei körül, 
miért egyedül az antiszemitizmus vádja árnyékolhatja be a szerző egyébként elfogadott állítása-
it?3 

A tanulmány új ráolvasására az késztetett bennünket, hogy sem az Erdei szövegben, sem 
az Erdei-recepcióban, sem abban a szerepben, melyet a mai diskurzus kijelöl az olvasónak, nem 
éreztük otthon magunkat. 

Tévedés ne essék, nem a szöveg és általa a szerző leleplezésére törekszünk: az alábbi 
elemzés tehát nem kritikai természetű. A bírálat már csak azért sem lenne méltányos, mert Erdei 
végülis nem adta ki a kezéből írását, és indokait nem ismeijük. Történeti ismereteket, módszer-
tani hiányosságokat, politikai hovatartozást sem fogunk számon kérni Erdein - a szöveg szerke-
zetének rekonstrukciójára teszünk kísérletet. Nem fogjuk a tanulmányt más Erdei-irásokkal 
szembesíteni, célunk nem a szellemi pálya felrajzolása, s a tanulmánynak az életműben való 
elhelyezése. Kérdéseinket paradox módon a szövegből tesszük fel a szövegről, mintegy kérdezz-
felelek játékot űzve, hogy szerkezetét, az érvelési módok összefüggéseit, a tanulmányt feszítő 
belső mozgatórugókat, a mélyebb rétegeket feltárhassuk. 

Módszerünk abdukciós természetű, amelyben személyünk és szerepünk ugyanakkora 
jelentőségű, mint a szöveg maga. A kérdéseket és a rájuk a feleleteket egyetemi hallgatóinkkal 
közösen fogalmaztuk meg, s csak a választott módszer szabályainak vetettük alá magunkat.4 

Ezek lényege egy körkörös logikai-értelmezési lánc, melyben mondatról mondatra faggatjuk az 
írást, hogy az állítások lehetséges értelmezéseit megadhassuk. Értelmezési alternatíváink azon a 
közösnek tekintett tudáson alapulnak, amely a szerzővel és a mai diskurzus szereplőivel egya-
ránt összekapcsol bennünket. Személyes jelenlétünk kendőzetlen vállalása azt is jelenti, hogy 
tudjuk, nem merítjük ki az összes lehetséges hipotézist, más társadalomkutatók más kérdésekkel 
is dekonstruálhatják a szöveget ugyanezen módszer alapján. Eljárásunk mások által is megismé-
telhető, az általunk megfogalmazott magyarázatok is helytállóaknak bizonyulnak, megengedve 
alternatív hipotézisek felállítását is. 

Az elemzést négy lépésben végeztük el. Elsőként feltettük, hogy a tanulmányt nem is-
merjük, csak annak címéről, megjelenésének történelmi körülményeiről és szerzőjéről forgó 
vélekedésekről tudunk. Milyen szövegek képzelhetők el a cím és ezen külsődleges ismeretek 
alapján? Második lépésként, mivel tudományos írásról van szó, az Osztályok és társadalom a 
magyar fejlődésben című bevezető fejezetet „finomelemeztük" abból a célból, hogy meghatároz-
hassuk a tanulmány elméleti alapjait, az indító téziseket, a várható érvelési típusokat, s az írás 

3. Ld. DUPCSK Cs., 1994. 151-155. p.; BÖRÖCZ J„ 1994. 399-400. p. 
4. Ld. DILTHEY, W„ 1990.; GADAMER, H. G., 1991.; HIRSCH, E., 1987. Az egyes szocio- és pszieholingvisztikai iskolák aztán külön-

külön módszereket alakítottak ki az empirikus elemzésekhez Ld. WODAK, R., 1989., 1990.; LINK, J., 1990. VANDIJK-TEUN A., 
1980., 1987.; Az általunk használt módszer az olvermanni objektív hermeneutika továbbgondolásával született. Ld. OEVERMANN, U., 
1979., 1983. 
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vezérfonalait. Harmadik lépésben szekvenciális elemzésnek vetettük alá a teljes szöveget, egy-
részt hogy a finomelemzés során megfogalmazott feltevéseinket ellenőrizhessük, másrészt hogy 
újakat kockáztassunk meg a mélyebb rétegekről. Végül a finomelemzésből és a szekvenciális 
elemzésből származó feltevéseinket szembesítettük „külső" (szövegen kívüli) hipotéziseinkkel. 

L Erdei és a szöveg 

1943-44 fordulóján vagyunk. Erdei Ferenc, a makói születésű, református és nazarénus 
neveltetésű 35 éves, már országosan ismert szociológus a Szárszói Találkozót követően összefog-
laló tanulmányt ír a két világháború közötti magyar társadalomról. Több mint tíz éve publikál, s 
olyan fontos művek állnak már mögötte, mint a Futóhomok, a Parasztok, a Magyar város, a 
Magyar falu, A magyar paraszttársadalom stb. Megjárta Svájcot és Hollandiát, szövetkezetet 
alapított a makói hagymásokkal. Lenin már a harmincas évek közepén nagy hatással volt rá, de 
jól ismerte Hajnal István és Szekfü Gyula munkásságát is és élénk kapcsolatban állt a népi szo-
ciográfüsok és írók csoportjával. Baráti szálak fűzték Bibó Istvánhoz és Révai Józsefhez. Közel-
ről figyeli a politikai eseményeket. Most tesz először arra kísérletet, hogy összefoglaló tanul-
mányt íijon a magyar társadalom egészéről. Kortársai tudják róla, hogy elméleti műveltsége 
jelentős. Milyen lehet ez a mű? 

A cím 

A cim után elképzelhetünk egy összefoglaló szociográfiai munkát a cím után, mely a 
korábbi szociográfiai és történeti elemzések eredményeit rendezi. Egy leíró szöveget, mely a 
magyar társadalmat belülről, a felhalmozott empirikus ismeretek értelmezésével tárja fel. 

A cím után elgondolhatunk egy elméleti kísérletetet, melyben Erdei a magyar társada-
lom szerkezetéről és fejlődéséről történelmi materialista módon értekezik. Ekkor egy osztály-
szerkezeti megközelítésre számíthatunk, mely szakít a hazai történetírói és polgári szociológiai 
hagyományokkal. Erdei ez esetben vélhetőleg feladja saját korábbi metodológiai álláspontját is. 

Felkészülhetünk egy olyan tanulmányra is, mely a hajnaliánus történeti szociológiai 
elemzés módszereit használja. Ez esetben a rendies társadalom történeti szociológiai elemzéséről 
lenne szó, melyben különös hangsúly kerülne a „szokásszerű társadalmasodás", „az együttélés-
ben objektiválódó társadalomszerkezeti" folyamatok megragadására - másszóval A magyar pa-
raszttársadalomban kidolgozott elméleti alapvetés5 általánosítására. 

A szárszói előadás6 mintájára a címet látva egy olyan politikai programszöveget 
(utópiát) is elgondolhatunk, mely a magyar társadalom jövőbeli fejlődésének irányaival foglal-
kozik. Meglehet, a magyar társadalom demokratizálásának lehetséges módozatairól szól a szö-
veg. 

Végül meg kell engednünk - épp a kor esszéizáló divatja miatt - a fentiek elegyét mint 
tudományos esszét. 

Bármelyik esetet vegyük is, elképzelhető, hogy a szerző csak a magyar társadalomra 
koncentrál, de az is, hogy azt más társadalmakkal veti össze. 

5. ERDEI F„ 1980. 83-253. p. 
6. Uo. 347-373. p. 
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A fejezet- és alfejezetcímek 

Elemzésében Erdei az alábbi sorrendet állította fel: 

I. A magyar társadalomszerkezet 
1. Osztályok és társadalom a magyar fejlődésben 
2. A történeti nemzeti társadalom 
3. Modern polgári társadalom 

II. A történeti nemzeti társadalom 
1. Az egyház 
2. Az állam 
3. Az uradalom 
4. A történeti arisztokrácia 
5. Az úri középosztály 
6. A nemzeti kispolgárság 

III. A modern polgári társadalom 
1. A kapitalista vállalkozás 
2. A kisipar és a kiskereskedelem 
3. Szabad értelmiségi pályák 
4. A polgári arisztokrácia 
5. A polgári középosztály 
6. A kispolgárság 
7. A munkásság 

A tartalomjegyzék alapján úgy tetszik, elméletileg megalapozott társadalomszerkezet 
leírást tartunk a kezünkben. Ha a sorrendet nézzük, minden esetben előre kerül a „történeti 
nemzeti" társadalom és csak utána következik a „modern polgári". Erdei ezzel azt sugallja ne-
künk, hogy a történeti nemzetiből vezeti le majd a polgárit és nem fordítva. Mi lehet ennek a 
magyarázata? A történeti szociológia módszereiből, avagy a politikai hatalom szerkezetéből 
adódik a sorrend? 

A szerző először a két társadalom tipikus intézményeit elemzi, majd ezen intézmények-
hez kapcsol társadalmi csoportokat. Az intézmények előresorolása azt is mutathatja, hogy Erdei 
mintegy öntudatlanul egy hagyományos elemzési módot, a történeti kifejtést követve az intéz-
ményekre építi a társadalom szerkezetét és így emeli be a hatalmi szempontot. Mindez meg-
erősítheti várakozásainkat egy hajnaliánus elemzésről, hiszen abba jól illeszkedne az intézmé-
nyesülés alapul vétele a társadalmi csoportok szerkezeti helyének kijelölésekor. 

A címek azt sugallják, hogy a kiindulópont a történeti társadalom, ez adja majd meg a 
polgári társadalmi csoportok terminológiáját is (pl. „történelmi" vs. „polgári arisztokrácia"). A 
két társadalomszerkezet egymás tükörképének látszik: a csoportok kölcsönösen megfeleltethetők 
egymásnak, az intézmények talán az adott struktúra legtipikusabb társadalomszervező intézmé-
nyei. Egyedül a munkásságnak nincs párja: ez a parasztság lehet, gondolhatnánk. Miért marad 
ki az elemzésből? A hiány magyarázatát egyelőre a kézirat befejczetlenségében kell keresnünk, 
ahogy nem találunk a szöveg végén egy összefoglaló záró fejezet sem. 

Az alcímek didaktikai szerkezete alapján feltehetjük azt is, hogy a szöveg egy ideoló-
giai fordulópontra mutat rá Erdei életéből: az osztályelmélet nyomai a történelmi materializ-
musra utalnak. 
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Ha az egyes alfejezetek arányait vizsgáljuk, akkor kitűnik, hogy bár a tanulmány hihe-
tetlenül egyensúlyos, terjedelmét tekintve két fejezet mégis kimagaslik, mégpedig Az úri közép-
osztály és A kapitalista vállalkozás. Úgy tűnik, Erdei számára ezek kérdések a legproblematiku-
sabbak. A történeti nemzeti társadalom alkotóelemei közül miért az úri középosztállyal foglal-
kozik a leghosszabban Erdei? És miért a kapitalista vállalkozás a köti le leginkább a modern 
polgári társadalom tárgyalásánál? Fogalmazzuk meg hipotéziseinket külön-külön. A legnyilván-
valóbb feltételezés az lenne, hogy a középosztály határozza meg a történeti nemzeti társadalom 
arculatát, akár úgy, hogy ez az osztály „szervezi" a társadalmat, akár úgy, hogy ő a politikai 
hatalom letéteményese, vagy akár úgy is, hogy tagjai vannak a legtöbben. De megkockáztathat-
juk azt is, hogy ezt a világot ismeri Erdei a legközelebbről, ezért tud elemzésében elmélyedni. 
Végül az is magyarázhatja a középosztály aránytalanul nagy súlyát a kifejtésben, ha Erdei sze-
rint ez a csoport polgárosodhat a legkönnyebben anélkül, hogy feladná középosztályi helyzetét. 
Ha tetszik, Erdei ezt a csoportot tekinti az egyetlen még fejlődőképes társadalmi csoportnak a 
történeti nemzeti társadalomban. Mivel különleges politikai felelősség róható rá, a szerző ezért 
is hosszasan küszködik elemzésével. 

A kapitalista vállalkozás hangsúlyozása adódhat a marxista módszertanból, ha Erdei 
végül ezt választotta, de abból a felfogásból is, hogy a kapitalista vállalkozás az új társadalom-
szerkezet központi intézménye. Ám ugyanígy származhat a kor gazdaságszociológiai hagyomá-
nyaiból is. Meg kell engednünk azt is, hogy Erdei számára a kapitalista vállalkozás a legizgal-
masabb a modern társadalom leírásában. 

Hogy kerülhet ezek után külön alfejezetbe a kisipar és a kiskereskedelem? Ezek talán 
nem kapitalista vállalkozások, mégis polgári intézmények? Vagy netán történeti polgári alakula-
tok? Feltehető, hogy a fejezetcím módszertani problémát tükröz, a hajnaliánus-marxista dilem-
ma feloldatlanságát. 

Különös a szabad értelmiségi pályák külön tárgyalása is. Először is elgondolkoztató, 
hogy miért következik a kisiparról és a kiskereskedelemről szóló rész után. A felvázolt hierar-
chia fényében ez a sorrend mindenképpen zavaró. Az értelmiségi pályák a kiskereskedelem és a 
kisipar alatt helyezkednének el a társadalmi hierarchiában? Vagy a sorrend a gazdasági pályák-
tól halad a szellemi pályák felé? Vagy Erdei egyfajta fontossági sorrendet követ, melyben az 
értelmiségi pályák a harmadik helyre kerülnek a modern polgári társadalomfejlődés szempont-
jából? Esetleg így vezeti át az intézmények elemzését a társadalmi csoportok vizsgálatára? Felté-
telezhetjük azonban azt is, hogy e fejezet Erdei sajátos értelmiségi szerepéről is szól, arról a tö-
rekvéséről, hogy e csoportban helyezze el magát. 

Erdei fejezetcímei alapján a műben módszertani dilemmákra számíthatunk, hiszen 
nincs olyan társadalomtörténeti illetve társadalomtudományi iskola, amely egyszerre építkezik a 
történeti leírás hagyományos eszközeivel, az intézményesülés vizsgálatának hajnaliánus mód-
szereivel és az osztályrétegződés marxista metódusával. A fejezet-címekből mindamellett egy 
dichotóm modellre is következtetünk, melyben a magyar társadalom két „alrendszerből", a 
rendies és a polgári szerkezetből tevődik össze. 

n . A bevezető: „kizökkent világ", avagy a magyar társadalomfejlődés kritikai értelmezése 

Erdei az Osztályok és társadalom a magyar fejlődésben című elméleti fejezettel vezeti 
be írását. Ezt a részt finomelemzésnek vetettük alá. Ugy tettünk, mintha csak az éppen olvasott 
és az azt megelőző kijelentéseket ismernénk és a körkörös logika szerint hipotéziseket állítot-
tunk fel egyrészt a szövegben felmerülő témákra, másrészt a „folytatásra" vonatkozóan. Mondat-
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ról mondatra haladva egyes feltevéseink megerősödtek, mások gyengének bizonyultak, s némely 
hipotéziseink között ellentmondásra is fény derült. A fejezet végére érve rekonstruálhattuk a 
várható témákat és a szöveg főbb mozgatórugóit, belső ellentmondásait, feszültségeit. 

Az első néhány mondat után még úgy tűnt, hogy Erdei összehasonlító elemzésben gon-
dolkodik, amelyben részletesen összeveti a nyugati és a kelet-európai, valamint a magyar társa-
dalomfejlődést, később azonban ez a szál elveszett, Erdei elállt ettől a tervétől. Néhány bekezdés 
alapján feltételeztük, hogy a nyugat-európai társadalomfejlődést szintén górcső alá veszi, a Nyu-
gat tehát nem ideaként szerepel majd a tanulmányban. Ez a motívum aztán folyamatosan válto-
zott a szövegben. A bevezető elején dinamikus elemzésre gyanakodtunk - ez a hipotézisünk 
nagyrészt igaznak bizonyult. A második bekezdésben még azt hittük, hogy Erdei múltközpontú 
vizsgálatot végez majd, és minden elhalt társadalmi alakulatot nyomon követ. Ellenhipotézi-
sünk, mely szerint jelenközpontú az elemzés azonban végül erősebbnek bizonyult. 

Néha egészen extrém, sőt nevetséges feltevéseket is megfogalmazhattunk a szöveg 
olvastán, például, hogy Kelet-Európában 100 év alatt le kellett volna zajlania a kapitalizálódás-
nak. 

„Általában a múlt század közepén indult meg a kelet-európai társadalmak kapitalizáló-
dása, s polgárosodásuk még most is többé-kevésbé befejezetlen." I. 24. p. (kiem. tőlünk) 

Avagy, a korábbi kijelentések alapján feltehettük volna, hogy Erdei szerint a hazai 
„idegenek" állítják elő az osztályhelyzetet, míg a magyarok reszortja a társadalmi állapot ki-
alakítása. 

„Külön történeti vonalon alakult a kettő (azaz az osztályhelyzet és a társadalmi állapot), 
ami azt eredményezte, hogy különböző természetüket végig, a modern fejlődésben is megtartot-
ták." I. 24. p. 

Természetesen a módszer nem adott lehetőséget ilyenfajta öncélú „csemegézésre". 
Számunkra a szöveg logikai felépítése, a témák egymásba kapcsolása, az érvek megválasztása és 
egymáshoz való viszonya volt a fontos. így a kérdezz-felelek játékban születő feltevéseinket 
(mindegyiket, az extrémeket is) összevetettük egymással, s ezen az alapon már a szöveg struktú-
rájáról is megfogalmazhattunk hipotéziseket. Ezek szerint: 

1. A tanulmányt várhatóan a marxista vagy hajnaliánus történeti szociológia dilemmá-
ja feszíti szét. Erdei ugyan leteszi a voksát a marxista strukturalista megközelítés mellett, még-
sem tud szabadulni Hajnal hatása alól. A bevezető marxista összefoglalással indul az „eredeti" 
kapitalista fejlődésről. Azt várhatnánk, hogy a továbbiakban ennek kifejtésére kerül majd sor. 
Valóban, Erdei azzal folytatja, hogy felvázolja azt az elméleti keretet, amely révén marxista ér-
telmezést tud adni a kelet-európai és ezen belül a magyar társadalomfejlődésről. Ehhez segítsé-
gül hív egyes marxista fogalmakat („termelési szerkezet", „osztályhelyzet", a „kívülről-felülről" 
történő kapitalizálódás, „történetietlen formák", a technikai és polgári forradalom elmaradása, 
„fáziseltolódás", „különös társadalomalakulás", illetve „általános törvényszerűségek"). Ezt a 
fajta értelmezést metszi át két új szempont: egyfelől a „gyarmatias fejlődés", „bennszülött rendi 
társadalomszerkezet", másfelől az „idegen"-kérdés, - ezek azonban még kezelhetőek lennének 
marxista keretek között is. 

Ám valamivel később, a kelet-európai társadalmak elemzése során már olyan problé-
mákat is felvet, amelyek marxista alapon nehezen értelmezhetők, ilyen például a „társadalmi 
állapot" és az „osztályhelyzet" között feszülő ellentét. Ezt az ellentmondást az „átmenetiséggel" 
és a „fáziskülönbségek kiegyenlítődésével" próbálja - még mindig marxista módon - feloldani. 
Az elemzés előrehaladtával azonban a szerző egy olyan modellhez jut („többszörösen összetett 
szerkezet"), mely már önmaga számára is megkérdőjelezi a marxista elemzés létjogosultságát, s 
egyben visszafelé is kérdésessé teszi a korábban ismertetett összefiiggéseket. 
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„Éppen ezért, ha a magyar társadalmat csak a termelés viszonyai alapján elemezzük, 
szóval osztályrétegződése szerint, akkor nagyon elvont, és egyáltalán nem jellemző képet ka-
punk róla. így is igaz a jellemzésünk, mert a termelőhelyzeteknek ilyen szerveződése jellemzi 
társadalmunkat, azonban a valóságban mégsem ilyen a magyar TÁRSADALOM" I. 24. p. 
(kiem. tőlünk) 

Hogy miért problematikus marxista alapon a „többszörösen összetett szerkezet" modell-
je Erdei számára is, azt jól tükrözi az alábbi mondat: 

„Ilyenformán egészen különálló struktúrák illeszkednek egybe a magyar társadalom-
ban, s bár ugyanannak a gazdasági szerkezetnek az osztályhelyzeteit töltik ki, mégis egymás 
mellett, külön-külön megálló társadalomalakulások, amelyek csak közlekedésben, kapcsolódás-
ban és szövetkezésben állanak egymással, de még ebben a korszakban sem oldódtak egybe pol-
gári társadalommá" I. 25. p. (kiem. tőlünk) 

Ha jól értjük, vannak olyan társadalomszerkezetek, melyek ugyan osztályhelyzetekhez 
kapcsolódnak, ám nem azokból következnek, továbbá vannak társadalmi csoportok, melyek nem 
tartoznak bele a „polgári társadalomba", értsd az „általános" társadalomszerkezetbe. Tehát 
nincs általános osztályTÁRSADALOM Erdei ilyen következtetésre jutva kénytelen új szerkezeti 
elveket bevezetni az elemzésbe. Már a nyelvhasználat is árulkodik arról, hogy milyen megoldást 
talál: a hajnaliánus történeti szociológiát hívja segítségül. Ezt mutatják a bevezető utolsó bekez-
désében megjelenő új kifejezések („társadalomüzem", „az élet egybefolyó közössége a magyar 
országterületen", „bonyolult szövevény", „keleties tarkaságban" rétegződő és keveredő „külön-
böző társadalmi és kultúrformák"). De nem csak a szavak módosulnak, hanem az érvelés logiká-
ja is megváltozik, Erdei azt sejteti, hogy a magyar „valóságot" a „szokásszerű társadalmasodás" 
(Hajnal) feltárásával lehet megismerni. Az is kitűnik azonban, hogy nem kívánja feladni a 
marxista álláspontot. 

Miután a marxista és a hajnaliánus történeti szociológiát nem könnyű összeegyeztetni, 
ezért a bevezető alapján azt várhatjuk, hogy a szöveg minden olyan ponton megbicsaklik majd, 
ahol ez az ellentmondás feloldhatatlannak látszik és feltehető, hogy végül marxista korrekcióra 
kerül sor. 

2. Erdei a bevezetőben egy „kizökkent világ" elemzésével próbálkozik. Mi lehet a ma-
gyarázata e kizökkent („átmeneti", „felemás", „elhajló", „különös", „kezdetleges", „csökevé-
nyes", „elszigetelt", „gyarmatias", „furcsa", „szövevényes", „megzavarodott", „keleties tarkasá-
gú") társadalomfejlődésnek? Már a fenti kifejezések is negatív értékítéletet hordoznak, a szerző 
távolságtartásáról, idegenkedéséről tanúskodnak a magyar társadalom fejlődésével és bizonyos 
társadalmi csoportokkal szemben. Ez a 3. bekezdésben a legnyilvánvalóbb, ahol Erdei az új pol-
gári társadalommal foglalkozik. 

„De nem csak új, történetietlen alakulás volt itt a kapitalizmusnak megfelelő igazi pol-
gári társadalom, hanem egyúttal elszigetelt külön darab is a „bennszülött" történeti rendi társa-
dalomszerkezet mellett. A rendi társadalom kötetlenebb elemeiből és igen nagy részben idege-
nekből állott össze ez a polgári társadalom, s mint külön modern társadalomszerkezet szervező-
dött meg a továbbélő történeti társadalomszerkezet mellett. Tehát egyszerre gyarmatias kép-
ződmény lett és „idegen test" a társadalom általános szerkezetében." I. 23. p. (kiem. tőlünk) 

Kik ezek az idegenek? Külföldiek? Más hatalmak kiszolgálói (labancok)? Idegen etni-
kumok, akik csak nemrég telepedtek le az országban? Kulturálisan idegenek? Modernek? Zsi-
dók? Felső elnyomó osztályok? Hogy fest akkor a mi-csoport, melyhez képest ezek idegennek 
látszanak? A parasztság? Áz elnyomottak? A törzsökösök? A történeti múlttal rendelkezők? A 
magyarok? Vagy csak Erdei maga? Vagy nincs is igazi mi-csoport, vagy van, de állandóan vál-
tozik? S mikor beszél Erdei nyíltan idegenségről, s mikor utal rá fedőszövegek mögé bújva? 
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Akárkik is lesznek az idegenek, egész biztos, hogy a szöveg egyik mozgatórugóját talál-
tuk meg bennük. S mivel az idegenség negatív összefüggésben szerepel, minden társadalmi cso-
portot, minden társadalmi teljesítményt el lehet majd ítélni azért, mert idegen. 

3. Az 1. pontban feltárt módszertani elkötelezettség és az idegenség együtt a különös 
társadalomalakulás elemzésének kulcsmozzanata lehet. Erdei adottnak tekinti a kapitalista ter-
melési rend térhódítását Magyarországon, mégsem tudja a magyar társadalomszerkezetet abból 
levezetni. Ezért alkotja meg a többszörösen összetett modellt, melyben osztályhelyzet és társa-
dalmi állapot nem feleltethető meg egymással kölcsönösen. Lehetne erre a szerzőnek egy olyan 
magyarázata is, miszerint nincs is megszilárdult társadalomszerkezet, csak átmeneti státuszin-
konzisztenciák vannak (vö. 1.). Emellett azonban feltehetjük azt is, hogy Erdei valójában színle-
lésről ír: a történeti nemzeti és a történeti népi társadalom csak színleli a kapitalizmust: 

„A megállapítható osztályhelyzetekben nem az igazi polgári társadalmaknak a képletei 
helyezkednek el, hanem a magyar történeti fejlődésben kialakult másfajta társadalmi formák." I. 
24-25. p. (kiem. tőlünk) 

4. Az előbbi feltevések egy újabb szövegstruktúráló elemre is fényt derítenek. Úgy tű-
nik, Erdei a magyar kapitalizmus kialakulásának tényéből indul ki és önmagában a kapitalizá-
lódás! a modernizációt helyesli, fő problémája annak befejezetlensége, illetve ellentmondásos-
sága. így azt várhatjuk, a tanulmány problémaközpontú lesz, amely nem foglalkozik a társada-
lomszerkezet „normális" elemeivel. Erdei a feloldásra fogja keresni a választ, melynek kulcs-
mozzanata a polgárosodás kell legyen. 

„Legáltalánosabb értelemben polgárosodásnak kell neveznünk ezt a folyamatot és ez azt 
jelenti, hogy a történeti társadalomformák minden fokon igazodnak és hozzáidomulnak a terme-
lés viszonyaihoz." I. 24. p. 

5. Vajon mely társadalmi csoportok hordozzák az előbbi problémákat? Erdei a többszö-
rösen összetett szerkezet felvázolásakor három nagyobb struktúrát említ: „rendek alatti alsó népi 
társadalmat", a „történeti nemzeti társadalmat" és a „modern polgári társadalmat". Ezekben a 
fogalmakban már a várható dimenziók is megmutatkoznak: alsó-felső, történeti-modern, rendi-
polgári. A három említett alrendszert a „kapitalista termelés társadalomüzeme kapcsolja össze" 
- a negyedik lehetséges elemzési szempont tehát az osztályhelyzet lenne. Azt várhatjuk tehát, 
hogy ezen „társadalmak" osztályait és rétegeit vizsgálja majd behatóbban a szerző (parasztság, 
történeti nemzeti csoportok, polgári csoportok). De miért nem említi meg külön a munkásosz-
tályt? 

m . Az identitás játéka: A Nagy Menekülés 

Az alcímek és a bevezető után lássuk végre magát a szöveget, hogy feltevéseinket el-
lenőrizhessük. Nézzük meg először, hogy „valójában" mit rejtenek a fejezetcímek, mely magya-
rázataink bizonyultak helytállónak? 

A tanulmány ismeretében már elvethetjük azt a hipotézisüket, hogy a két világháború 
közötti nagyar társadalom szerkezetének elméletileg megalapozott leírását tartjuk a kezünkben. 
De bár a szöveg szerkezetét nagyban befolyásolják a történetírói hagyományok és az intézményi 
szerkezetre történő összpontosítás, mégsem egy tradicionális történeti leírásról van szó. Erdei 
problémáról problémára halad. A sorrend a korszakban szokásos történetírói szabályokat követi 
a módszer azonban újszerű, a kérdésfeltevés marxistaA szöveget nemcsak kísérik, hanem meg 
is határozzák a normatív kijelentések, mintegy kijelölve az elemzés folytatásának irányát. Pél-
dául: 
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„A katolikus egyház, ahhoz a természetéhez híven, hogy hatalmas és két évezredes vi-
lágintézmény és hogy a magyar társadalomban nem alulról épült népi intézmény, hanem egy 
nagy, népfölötti birodalom egyházának az örököse, nem népi magyar kérdésekként kezelte a 
válságot és az uralkodó politikai eszméket, hanem a kor és a világ egyetemes problémájaként." 
I. 33. p. (kiem. tőlünk) 

„(a kapitalista vállalkozás) ekkor sem a magyar társadalomban alsó fokon kifejlett 
szakmunkára épült és nem ennek a társadalomnak a társadalmias szükségleteihez igazodott, 
hanem csak piaci lehetőségeket használt ki csupasz üzleti számítással." II. 36. p. (kiem. tőlünk) 

Meglepő, hogy a paraszti társadalom elemzése elmarad, e hiány valóban megbontja a 
szöveg egységét. A bevezetőben vázolt hármas modell a rendek alatti népi, a történeti nemzeti és 
a modern polgári társadalomról így kidolgozatlan, befejezetlen marad, hiszen Erdei végül csak 
két szeletét, a történeti nemzetit és a modern polgárit vizsgálja. E hiányt magyarázó legerősebb 
hipotézisünk (a kézirat befejezetlensége mellett) az, hogy a paraszti társadalom problematikus 
Erdei számára, hiszen amikor az egyes fejezetekben mellékesen utal rá, akkor egyrészt kritikai 
szempontokat hangsúlyoz vele szemben, másrészt az értelmiségi csoportok számára mindunta-
lan normaként fogalmazza meg a néphez való szoros kötődést: 

„Nem egyéb ez a munkakészség az uradalomban dolgozó parasztságnál, mint végtelen 
munkabírás és az egyhangú tömegmunka türelmes elviselése, egyúttal azonban fölületesség és 
érdektelenség is a munka mesterségbeli részével szemben." I. 42. p. (kiem. tőlünk). Annyira 
elvonatkozott ettől az alsó világtól (a szabad értelmiség) egész szakmai képzettsége és társa-
dalmi léte, hogy csak fölülről, készen vett fogalmakkal és eleve korlátozott szemlélettel tud vi-
szonyulni hozzá. Mindegyik értelmiségi hivatás reménytelenül küzd az alsó társadalom kon-
venciói és hagományossága ellen, s ide kapcsolódó munkáját avval kezdi, hogy elhárítja maga 
elől ezt a konkrét társadalmi anyagot és a maga tanult receptjeivel igyekszik visszahatni rá." II. 
48. p. (kiem. tőlünk) 

A szöveg alapján felfedezhetünk egy ideológiai fordulópontot a szerző életében. Nem 
mintha Erdei teljes egészében nyitna a történelmi materializmus felé, hiszen nem tud feltétlenül 
azonosulni a magyar munkásmozgalommal, sem eszmeileg, sem a mozgalom elitjének társa-
dalmi összetétele miatt, bár a közeledési kísérlet egyértelműen kitapintható: 

„így nem történt más, mint a szocializmus általános tételeinek a taglalása és általános 
alkalmazása, minden továbbfejlesztés és részletesebben kidolgozott alkalmazás nélkül. Ez pedig 
távolabbról avval az eredménnyel járt, hogy sem a parasztság felé, sem az értelmiségi rétegek 
felé még a szocializmus eszméjével sem hatott ki a munkásság." II. 57. p. 

„Ekkor (harmincas évek) magából a munkásságból is fölnevelkedtek fiatalabb értelmi-
ségi elemek, de más értelmiségiek is kapcsolódtak ekkor a munkássághoz. S nevezetes ebben az 
alakulásban, hogy míg korábban a polgári értelmiség vonzódott a munkásság felé, innen is fő-
képp a zsidóságból, addig ebben az időben ezeknek az elemeknek a további kapcsolódása mellett 
az értelmiség egyéb elemei is kapcsolatot találtak a munkássággal." II. 58. p. 

Ahogy a tartalomjegyzék vizsgálatakor már sejtettük, a szöveg alapkán bebizonyoso-
dott, hogy Erdei számára a kapitalista vállalkozás és az úri középosztály a legproblematikusabb 
a magyar társadalomfejlődés vizsgálatakor. A kapitalista vállalkozás jelöli ki a viszonyítási 
pontot, mennyire polgárosodott és kapitalizálódott a magyar TÁRSADALOM S Erdei bár az úri 
középosztály bűnösségét elveti, a felelősség kérdését velük és csak velük szemben fogalmazza 
meg nyíltan: 

„A korszaknak sűrűn fölhangzott ítélete szólt úgy, hogy „bűnös középosztály". Pedig 
nem bűnös, csak olyan, amilyen... A felelősségre vonás mindamellett érvényes, mert vannak e 
létnek olyan elemei is, amelyek a kifejlett úri középosztályiság ellen szólnak, tehát azokat is 
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fejleszteni, önmagával szemben is, történelmi kötelessége ennek a rétegnek. I. 49. p. (kiem. tő-
lünk) 
Tehát az úri középosztályt nem számossága, politikai pozíciója, hanem osztályhelyzete predesz-
tinálja és kötelezi a fejlődésre. 

A szövegből kiderül, hogy a kiskereskedelem és a kisipar azért került külön fejezetbe, 
mert Erdei nem tekinti őket fejlődésképes formáknak: 

„A magyar rendi gazdálkodás kézművesipara és kiskereskedelme csak nagyon kis rész-
ben nőtt bele a kapitalizmusba. Fölötte épült ki a kapitalista áruforgalom, s ezek a fejletlen 
mesterségek nem tudtak átváltani a nagyobb arányokra és az üzletiesebb tevékenységbe." II. 43. 
p. (kiem. tőlünk) 

„A kisipari és a kiskereskedői pálya ebben a korszakban sem képviselt egyértelmű tár-
sadalmi minőséget. Fölülről, az úri középosztály felől - és nyilván ennek hatására, a polgári 
középosztályban is - alsórendű pályának minősült, amely fizikai munkával és kiszolgálással járt 
együtt, tehát sem úri, sem polgári pályának nem számítható." II. 45. p. (kiem. tőlünk) 

„A vállalkozás nem a műhelyből és a boltból nőtt fel, hanem a piaci szükségletekből és 
az üzleti lehetőségekből ereszkedett le, viszont a kisipar és a kiskereskedelem benne ragadt a 
műhelyben és a boltban." II. 46. p. (kiem. tőlünk) 

Az értelmiségi pályák külön tárgyalása a szöveg alapján leginkább Erdei szerepkeresé-
sével magyarázható. A fejezetben vázolt hármas tagolás, a úri (konzervatív) polgári (urbánus) 
népi („igazi") értelmiség modellje - mivel kifejtése normatív szempontok szerint történik -
identitásteremtő funkcióval bír: 

„És e vonatkozásban nincs különbség az úri értelmiség és a polgári értelmiség között. 
Az egyik egy történelmi felső rétegnek a néptől idegen kultúráját képviseli, a másik pedig a má-
sutt kifejlett modern polgári életnek a mintáit éppen olyan idegenül... Hasonlóan nép fölötti 
mindkét kultúra, és hasonlóan elvonatkoztatott értelmiségi tevékenység az alsó társadalom való-
ságos életéhez képest... A népiesség mozgalma az alsó társadalom konkrét képével tört be ebbe 
az elvont világba, és a valóság lázadásaként zavarta meg a megszokott szemléletet." II. 48. p. 
(kiem. tőlünk) 

Összegezzük az eddigieket. Kezünkben egy társadalomkritikai tanulmány, mely magán 
viseli még a hagyományos történetírás nyomait, és annak keretei között teszi fel marxista és 
hajnaliánus kérdéseit. Az is látszik már, hogy számtalan nézőpont keveredik az elemzés során. 
Erdei, mivel társadalomszerkezetet vázol, szükségképp relációkat „épít". 

Ahogy már a bevezetőben felveti, olyan társadalomszerkezeti elemzéssel próbálkozik, 
melyben az osztályhelyzetek mellett a „társadalmi állapotokat", a persztízst is vizsgálni fogja. A 
teljes szöveg szekvenciaelemzéséből kiderült, hogy három dimenzió mentén állít fel presztízshi-
erarchiát. Egyrészt figyelembe veszi az egyes csoportok egymásról kialakított értékítéletét, me-
lyet társadalomszervező erőknek tekint. Például a kisiparosi és a kiskereskedői pályáknál: 

„(Köztes presztízsük miatt) ilyen körülmények között nem is kötöttek le tartósan több 
nemzedéket ezek a pályák. Állandó volt a törekvés a parasztság felől a kisiparos és kiskereskedő 
foglalkozásokra, ugyanakkor azonban ennek a rétegnek a gyermekei jórészt értelmiségi pályákra 
igyekeztek, de nem kevés volt az olyan sem, aki szakmunkásként a gyárakba ment." II. 45. p. 
Másrészt külsődleges szempontok szerint állít fel presztízs-skálákat, az egyik ilyen a szakszerű-
ség és az úri állapot összevetése, a másik a tradíció presztízsteremtő ereje: 

„Egész skálája van annak, ahogy a középosztályi lét két eleme: az értelmiségi szaksze-
rűség és az úri állapot viszonyulnak egymáshoz." I. 49. p. (kiem. tőlünk) 
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„így a magyar polgári arisztokrácia is. A történelem hiányzik mögüle, tehát hiába van-
nak meg előkelősége összes kellékei, azok csak aktuális teljesítményekkel tarthatók fenn, s nem 
áll meg a tradíciók erejénél fogva." II. 49. p. (kiem. tőlünk) 

A presztízs-szempontok következetes végigvitelét nehezíti, hogy Erdei a leíró kategóri-
ák mellett értékítéleteket is megfogalmaz. Tudósi énje egy ideálisnak elképzelt társadalomhoz 
képest értelmezi a magyar valóságot, tehát „jobb, mint", „rosszabb, mint" típusú összehasonlítá-
sokat is megenged az elemzésben. így válik a társadalomszerkezet leírása a modernizációt és a 
polgárosodást igenlő társadalomkritikává, és ezzel még nem is nagyon bontaná meg az ígért 
logikai rendet. Emellett azonban népi értelmiségi mivolta épp ennek az eszménynek a lerombo-
lásához vezet: nem lelkesedhet a modernizációért, mert „népe" abból kiszorul. 

Az álladó összehasonlítás, a formális és a normatív szempontok egyidejű jelenléte miatt 
az olvasó egy idő után az Elvarázsolt Kastély tükörszobájában érzi magát. Egyszerre látjuk a 
magyar társadalmat a Kelet és a Nyugat, a rendies és a modern, illetve egyes társadalmi csopor-
tokat a fölöttük és alattuk álló társadalmi csoportok tükrében, elvontnak és valóságközelinek, 
idegennek és bennszülöttnek. Nem tudjuk, hogy a tükrök mozognak vagy a kastély forog kacsa-
lábon: a szerző egyetlen viszonyítási pontban sem lel nyugalmat, állandóan újabb és újabb szem-
szögből láttatja velünk a magyar társadalmat. És nemcsak az egyes jelenségeket tükrözteti egy-
mással és külső ítéleteivel, de mintha magát is a magyar társadalom tükrében keresné. 

Kérdés, miképp egyeztethetők össze a választott értékszempontok, és mit árulnak el 
Erdei világképéről, társadalmi azonosságtudatáról. Legfőbb feltevésünk az volt, hogy ezek a 
kritikai szempontok egymással összeegyeztethetetlenek, legalábbis kibékítésük nagy bizonyta-
lansághoz vezet. E zavarodottság szétfeszíti a szöveget, Erdei sehol sincs „otthon", mindig talál 
egy olyan nézőpontot, ahonnan elutasíthatja a vizsgált társadalmi jelenséget. A szerző mintegy 
kiüresíti magát, a szöveg előrehaladtával egyre inkább elbizonytalanodik saját magában, s végül 
egy számára „ismeretlen" csoportban leli meg azonosságát, a munkásságnak küldi a frigyládát. 
Úgy véljük, ez a sokat idézett utolsó fejezet, a „vörös farok" megfejtése, amely itt nem egy ideo-
lógiai rituálé kelléke, avagy a felettes én (Lenin) figyelmének elaltatása, hanem önvallomás a 
menekülésről. Erdei az elemzés végére a bevezető fejezetben ábrázolt magyar társadalomszerke-
zetből még kifelejtett társadalmi csoportban találja meg önmagát. 

A szöveg, ha így nézzük, a Nagy Menekülési Kísérlet: a magyar társadalomszerkezet 
felépítésében kulcselem lesz az identitás. A menekülés útvonalát a társadalomszerkezeti elemek, 
iramát az idegenség-érzet adja. A rendek alatti népi társadalom mint norma pozitív jelentést 
kap, s mikor Erdei nem erről a társadalomról ír, ez lesz a jó, a vállalt világ. Ám ha rá terelődik a 
szó, rögtön negatív értékkel ruházza fel, mert nem elég polgárosodott, nem elég modern. El in-
nen, irány a modern, hinnénk, és várjuk ennek pozitív kifejtését a modern polgári társadalom 
elemzésekor. Nem ez történik, a modern polgári társadalom negatív kontextust kap, mert idegen 
és nem elég nyugati. Ezzel a történeti nemzeti társadalom, illetve a Nyugat értékelődik fel: 
előbbi azért, mert nem-idegen, utóbbi pedig, mert „eredeti". Azt várnánk tehát, hogy Erdei a 
történeti nemzeti társadalommal azonosul majd. Ezzel szemben éles bírálatba fog, felrója tagjai-
nak urizáló magatartását, szakszerűtlenségét, a modernnel szembeni ellenállását. El innen is, 
marad tehát a Nyugat mint végső ideál, amely azonban Erdeinél nem csupán paradox gyűjtőfo-
galom, hanem mikor közvetlenül hat e térségre, akkor már gyarmatosítást is jelöl, gyarmatosí-
tót, aki kész mintáit kívülről és felülről kényszeríti a magyar társadalomra. És ezzel a kör bezá-
rul, visszatértünk a rendek alatti népi társadalomhoz: da capo at fine. 

Az előbbi viszonyítási szempontok közül a szövehben kettő a meghatározó: a Nyugat és 
az idegenség. A nyugati fejlődéssel való szembesítés nemcsak a bevezető részben fontos, hanem 
végighúzódik az egész tanulmányon, kivéve az egyházról szóló fejezetet. Mind a társadalmi in-
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tézmények mind az egyes társadalmi csoportok megmérettetnek aszerint is, hogy mennyire ha-
sonlítanak nyugati párjukra. A nyugati mérce azonban nem egységes. Egyrészt jól tükrözi a szö-
veg módszertani ellentmondásait, másrészt magába foglal olyan normákat is, melyek az Erdei 
által követett eljárásból nem következnek. Az egyes szempontok előcsalogatása a fentebb vázolt 
identitás-játék szabályait követi. Hogy milyen Nyugat-képet fest, azt az épp elemzendő csoport 
kritikája dönti el. Például az úri középosztályt vizsgálva Erdei még felrója annak rendi mivoltát, 
miközben a szövegben előre haladva a magyar kapitalista vállalkozásnál már annak történetiet-
lenségét, gátlástalanságát kifogásolja: 

„így történt ez alkalommal is, hogy a gazdasági pályákra tért középosztály nem polgá-
rosodott el, s nem öltötte magára e különleges polgári foglalkozásokban kialakult társadalmi 
formákat, hanem a saját társadalmi természete alapján a szakmát alakította úri foglalkozássá. A 
üzletet hivatalként látta el." I. 51. p. (kiem. tőlünk) 

„(az igazi kapitalista fejlődés) nem tömegmunkaerővel kezdte a pályát, amelyet szaba-
don és gátlástalanul használhatott volna fel üzleti céljai érdekében, hanem kézműveseknek és a 
parasztság speciálisan képzett rétegeinek a munkájával tudott csak boldogulni, s ezek a kapita-
lista nagyüzemben is gátjai voltak a szabad felhasználásnak." II. 36. p. (kiem. tőlünk) 
A fenti ambivalenciákon túlmenően Erdei saját népi értelmiségi normáit is kivetíti a Nyugatra. 
A nemzetté válás és a népi értékek nyugati vívmányként jelennek meg az írásban, mégpedig 
azért, hogy azokat nyugati mivoltukkal legitimálhassa: 

„A kifejlett nemzeti társadalmak egyúttal igazi polgári társadalmak is. Az ilyenekben a 
polgári forradalom lerombolta a rendi felsőséget és a nemzetet az egész nép polgári társadalmá-
vá formálta át... A magyar fejlődésben nem menvén végre a polgári átalakulás, a magyar nem-
zeti társadalom nem válhatott ilyen kifejlett polgári nemzetté...tehát a nemzet sem válhatott az 
egész nép társadalmává." I. 25-26. p. (kiem. tőlünk) 
Tehát haza és haladás Erdei szerint Nyugaton együttjárt. Mint azonban már jeleztük, plátói ez a 
vonzódás, mert éppen a Nyugat közvetlen hatására válik a szerző szemében feloldhatatlanná a 
haza és haladás dilemmája: 

„Amikor a termelés kapitalista módja kívülről betört a magyar társadalomba, ennek 
szervezetében nem voltak olyan elemek, amelyek alulról tudtak volna bekapcsolódni ebbe a fej-
lődésbe." I. 28. p. (kiem. tőlünk) 

E dilemma nemcsak a Nyugattal szemben gondolkodtatja el a szerzőt. A hazai idege-
nek legalább annyira gondot okoznak Erdeinek, mint a Nyugat. A magyarországi egyházak sze-
repének értékelésekor inár előkerül a nemzeti és a birodalmi ellentéte: 

„A református pap a nép felől álló kuruc hajlamú úr - nem véletlenül ered ebből a faj-
tából Ady Endre és Móricz Zsigmond -, aki liberális és demokratikus felfogású és az úriságnak 
mindig a népiesebb változatát képviselte. A katolikus papság viszont ebben a korszakban (a két 
világháború között) sem vetkezte le a birodalmi egyház felsőséges magatartását és most is a 
„feudálisabb" változata az úri értelmiségnek. Többsége ekkor is habsburgiánus hajlamú, és 
egész létformájában és társadalomszemléletében konzervatívabb, viszont ugyanakkor általáno-
sabb képzettségű." I. 34. p. (kiem. tőlünk) 

- Hasonló kurucos kritikában részesül a magyar államapparátus is, melyet Erdei szerint a 
19. században elárasztottak a birodalomhoz hű tisztviselők, akik így megakadályozták a nemzeti 
- és ezen keresztül a modern - államapparátus kialakítását. 

„(a hivatalnok értelmiségi réteg) jellegzetes bürokrata hivatalnok osztály volt, amely 
nem tartozott szorosan a birodalom egyik népének a társadalmába sem, hanem a birodalmat 
szolgálta hivatalnok képzettségével" I. 47. p. 
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A kuruc-labanc ellentét az idegen meghatározásának nem az egyetlen, sőt talán nem is 
a legfontosabb formája. Erdei idegen-képe rendkívül összetett és ugyancsak az identitás-játék 
szerint formálódik. E játékban bárki lehet egyszerre távol s közel. Az idegenséget nem a jelensé-
gek belső minősége, tartalma, hanem Erdei aktuális helye határozza meg saját szövegében. 

Az egyik szál az etnikai idegenség, amellyel elhatárolhatja magát a történeti arisztok-
ráciától, és a történeti nemzeti államtól, mert azok idegen hatalom segítségével idegen elemeket 
hoztak a magyar társadalomba. A polgári társadalom sui generis idegen etnikumokra épül: Er-
dei szerint sem a polgárság sem a munkásság nem magyar „eredetű". Az idegen elemeket az 
asszimiláció sem menti fel hibás pedigréjük alól. Osztrákok, csehek és németek egyaránt kerék-
kötői lesznek az „igazi" polgárosodásnak. 

Cizelláltabb az elemzés a hazai zsidóság megítélésekor. Erdei küszködik a kor anti-
szemita sztereotípiáival, és többször is kísérletet tesz arra, hogy azokat úgymond operacionali-
zálja. Ezért - bár a zsidóságnak a magyar polgárosodásban játszott szerepét nem vitatja el -
megpróbálja azt „valós" társadalmi súlyának megfelelően ábrázolni: 

„Tehát csak a konzervatív nemzeti társadalom fogalmazásában minősülnek idegen 
destrukciónak a zsidóság által vezetett polgári és munkásmozgalmak, miután a konzervatív tár-
sadalomrendet valóban destruálni akarták." I. 30. p. (kiem. tőlünk) 

„Ezen a területen (üzleti tisztesség) mutatkozott meg legjobban a magyar kapitalizmus 
gyarmatiassága és gátlástalansága. S ennek a jelenségnek mélyebben van a gyökere, mint a 
magyar kereskedelem zsidóságában. Ez társadalomszerkezeti következmény, mert nehéz elkép-
zelni, hogy a parasztsággal és a frissen kapitalizálódott városi fogyasztóközösséggel szemben 
akármilyen korrekt ipari termelés és akármilyen kereskedőréteg ne csábult volna a lehettőségek 
teljes kiaknázására." II. 40. p. (kiem. tőlünk) 

„Tájékoztató lehet e tekintetben az, hogy mennyi e haszonbérelt részben a zsidóság 
részesedése. Miután az igaz vállalkozó elemet a mezőgazdasági termelésben is elsősorban a zsi-
dóság képviseli. A nagybérletekben kevéssel több mint egyharmada volt zsidó bérlő kezén, tehát 
ennyi az a zsidóbérlet, amit mint a kapitalista mezőgazdaság képviselőjét annyit szokás emle-
getni." II. 41. p. (kiem. tőlünk) 
Van azonban olyan szövegrész, ahol már nem tud úrrá lenni előítéletein. A kapitalista vállalko-
zásról például kendőzetlen antiszemita kijelentéseket tesz, amikor azt en bloc „zsidó pályának" 
nevezi. Ezzel azonban ki is lép az etnikai idegenség keretei közül, a zsidóságot nem pusztán 
„népi" (származási) értelemben definiálja, hanem foglalkozási és társadalmi csoportként is. An-
tiszemitizmusa tehát társadalmi természetű:, mindenkit zsidónak tekint, aki „zsidó" pályán te-
vékenykedik: 

„Maga a pálya ilyen, s a jelzőnek már nem is csak népi, hanem foglalkozási-társadalmi 
értelme is van." II. 43. p. 
Figyelemre méltó, hogy ezt az érvelést nem tartja megismételhetőnek a munkásság esetében, 
melyről azt állítja, hogy bár idegen, jövevény, illetve nem-magyar elemekből épül fel, s vezetői 
zsidók, mégsem zsidó pálya, csak a történeti társadalom szemében tűnik annak: 

„Tehát ez is új képződmény a történelmi társadalom felé, s tárgyi természete szerint is 
idegen hozzá. Csak ezt növeli az a körülmény, hogy a munkásság sem „magyar"" foglalkozás 
volt még a közelebbi múltban is, hanem jövevényeknek az összeverődése és osztálytudatos szer-
vezkedése, jó részben zsidó vezetőkkel. Maga a munkásság azért nem minősül zsidó pályának, a 
valóságban csak töredék benne a zsidóság képviselete, ellenben a zsidóság polgári társadalmá-
hoz kapcsolódó és annak a vezetése alatt álló tömegnek tekinti a történelmi TÁRSADALOM" II. 
43. p. 
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Antiszemita előítéletei magát Erdeit is megijesztik, s azokat inkább a történeti nemzeti társada-
lomra vetíli ki. Teszi ezt azért is, mert vélhetően nem tudna egy olyan munkássággal azonosul-
ni, mely „zsidó" osztályhelyzettel bír. Amit a kapitalista vállalkozásnál megenged, az a munkás-
osztály esetében már zavaija. 

Azonban Erdeinél a magyarokkal sincs minden rendben. Azok között is sok az idegen. 
Idegenségük a néphez való viszonyukban érhető tetten. Legyen szó akár a történeti nemzeti tár-
sadalom felső rétegeiről, akár a „magyar" polgárságról, és ezeken a csoportokon belül is első-
sorban az értelmiségről, - a szerző szerint ezek „elvont" képződmények, illetve „elvont" kultúrát 
képviselnek az „alsó társadalom konkrét anyagához" képest. 

Az egyetlen abszolút közeli csoport tehát a népi értelmiség volna, melyet eddig egyik 
idegenség-fogalommal sem zárt ki, illetve távolított el magától Erdei. A helyzet azonban nem 
ilyen egyértelmű. Nem tud például azonosulni a középosztályi értelmiségből származó vagy 
afelé tájékozódó népiekkel, az „igaz" népi a népből származik - íija - , és „magasabb képzettsé-
gével sem távolodott el a parasztság valóságos világától" (II. 49. p.). 

Ám Erdei otthontalanságát nem csak Nyugat-ideája, antiszemita előítéletei és népi-
nemzeti elkötelezettsége magyarázza. A Szabad értelmiségi pályák című fejezetben olyan ér-
telmiségi ideált álmodik meg, melyről hamarosan maga is belátja, hogy csíráiban sem létezik: 

„Igazán szabad értelmiségnek csak az a kivételes típus tekinthető, amely megfelelő 
birtok vagy egyéb vagyon alapján szabadon, és nem hivatásosan foglalkozik szellemi munkával. 
Az ilyen azonban igazán olyan kivétel, hogy mint típus el is hanyagolható." II. 46. p. (kiem. 
tőlünk) 

Tehát a szabad értelmiségi pályán nem „szabadok" az értelmiségiek? Vagy a fejezetcím 
még a statisztikai összeírások kategóriáin alapul (vö. szabad értelmiségi foglalkozások), s Erdei 
írás közben elbizonytalanodik? Szerintünk nem csak erről van szó. Visszakanyarodtunk az ide-
genség fogalmához: a szabad értelmiségi foglalkozások azért nem igaziak, mert zsidó pályák: 

„A század végétől kezdve azonban szinte elözönlötték ezeket a pályákat az üzleti élet-
ben megvagyonosodott zsidó polgárság fiai, és ezzel e pályák társadalmi természete erősen 
megváltozott. Nemcsak kívülről való minősítésében, hanem belső alkatában is." II. 47. p. 
(kiem. tőlünk) 

A kiút a népi értelmiség, mert bár értelmiségi osztályhelyzetbe tör, de azonosságait 
nem veszíti el: 

„A népbeli gárda egyes tagjai elkeveredtek mind a középosztály mind a polgárság, 
mind a munkásság értelmiségében, azonban mégsem oldódtak föl benne... A legkevésbé haso-
nultak a konzervatív értelmiséghez, sokkal inkább megtalálták a kapcsolatot a munkásság ér-
telmiségével, méginkább magával a munkássággal." II. 49. p. 

Egy új „őrségváltás" körvonalai rajzolódnak ki Erdei társadalmi programjában. Ha jól 
értjük, a szabad értelmiségi pályákat munkás-népi (paraszt), „igazi értelmiségi szakszerűséget" 
képviselő foglalkozásokká kell tenni. 

IV. Történetek a történetben: a tanulmány mélyebb rétegei 

Miről és hogyan szól tehát az Erdei-tanulmány ahhoz képest, amit a bevezető alapján 
elképzeltünk róla? 

A szöveg, mint feltételeztük, valóban töredezett lett. Úgy tűnik, Erdei egyetlen szálat 
sem visz végig következetesen. A finomelemzésből nyert hipotézisünknek megfelelően nem 
tudja a marxista és a hajnaliánus szempontokat egyszerre érvényesíteni. A legváratlanabb helye-
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ken változtat érvelési módján. Például hosszú hallgatás után a Kispolgárság című fejezetet 
használja fel arra, hogy hajnaliánus elkötelezettsége mellett újra hitet tegyen: 

„A társadalom nem tömeg, nem elfolyó közösség, hanem állandó szerveződés, amely a 
történeti előrehaladásban folyamatosan rakódik le, és a lerakódásból vázak, keretek, intézmé-
nyek, formák épülnek ki: a társadalomstruktúra. Ez a társadalomképződés hosszú történeti 
munka és az életviszonyok alakulása szerint halad előre az építkezésben, vagy a lebontásban. 
Tehát nem épül okvetlenül mindenütt és mindig. Ha olyan öröklött struktúra köti meg egy közös-
ség életét, amelyben sem az anyagi sem a szellemi élet nem tud fejlődni, növekedni, akkor a 
társadalomépítkezés megáll. Ilyenkor bomlasztják inkább az anyagi és szellemi erők a társada-
lom épületét, mintsem építenék, és egyúttal új szerveződéseket indítanak el." II. 53. p. 

A metodológiai szálakat a bevezetőhöz képest a szövegben méginkább összekuszálja. A 
marxista és a hajnaliánus vonal mellé bekerül egy hagyományos történészi leíró módszer is 
anélkül, hogy ezek viszonyát Erdei tisztázta volna. Mintha kimenekülne a dilemmából és visz-
szahelyezkedne a kor szokásos diskurzusába. Újító metodológiai kísérletében - jóllehet több 
eredeti megoldást is felvillant (pl. presztízshierarchia versus osztályhelyzet) - mégis gúzsba kö-
tik a történetírói hagyományok. A többszörösen összetett szerkezet, a kettős társadalom-modell 
elsősorban ezen módszertani irányzatok ütközésének a következménye. A marxista korrekcióra 
vonatkozó feltevésünk azonban korlátozott érvényű, csak akkor és olyan formában kerül sor ef-
fajta kiigazításra, amikor és ahogy az identitás-játék szabályai ezt előírják. A metodológiai 
irányzatok közötti feszültség és az identitás-játék tükrözéses, kényszer-dichotomizációs elemzési 
eljáráshoz vezet. 

A szöveg logikailag az idegenségre épül, ez legfőbb mozgatórugója. Erdei minden tár-
sadalmi intézményre és csoportra talál egy olyan szempontot, amely alapján azt eltávolíthatja 
magától. Antiszemitizmusa ennek az eltávolítási logikának a segítségével értelmezhető. Nincs 
igazi mi-csoport, amellyel azonosulni tudna, identitását végül egy munkás-paraszt értelmiségi 
utópiában leli meg. 

A finomelemzés során megkockáztatott hipotézisünk a színlelésről hamisnak bizonyult. 
Az egyes társadalmi csoportok Erdeinél nem színlelnek, hanem státuszuk és pozíciójuk nem 
felel meg egymásnak. Az általa körülírt osztályhelyzetek nem jelölnek ki egyértelmű státuszo-
kat, a presztízshierarchia nem feleltethető meg az osztályszerkezettel, a két világháború közötti 
magyar társadalomban mai kifejezéssel élve tömeges és szükségszerű a státuszinkonzisztencia. 

Erdei számára nincsenek „normális" elemei a magyar társadalomnak, minden jelenség 
és csoport hibádzik a fejlődésképesség és/vagy az azonosság szempontjából. 

Az Erdei-szöveg sokrétű és talányos. Első pillantásra egy társadalomtudományos 
narrativa a magyar társadalom fejlődéséről a középkortól a második világháború kezdetéig. 
Ahhoz azonban, hogy történet legyen, túl sok benne a probléma, túl sok a normatív elem. Ez 
lenne a mű második rétege, egy népi marxista kritika. Ha így olvassuk, akkor a tanulmány arról 
szól, hogy mely pontokon és mely társadalmi csoportokkal lehet a magyar társadalmat megre-
formálni, a „torz" intézményeket, a „rossz" presztízsviszonyokat, a „hamis" attitűdöket és a „hi-
bás" társadalomfejlődési mechanizmusokat átalakítani. Mi magyarázza ezt a kritikát? Úgy vél-
jük, így jutunk a harmadik történethez, az identitáskereső Nagy Menekülés történetéhez, mely a 
szerző „otthontalanságáról" szól. 

A szöveg ezek után - mint minden más szöveg - lélektani szempontok szerint is értel-
mezhető lenne. Hiszen arra a kérdésre még nem válaszoltunk, hogy honnan ered Erdeinek - az 
elemzett szövegben megmutatkozó - identitászavara? Ha felelni akarnánk erre a kérdésünkre is, 
akkor a szerző neveltetése, származása, a helyi közösséghez való viszonya, karrierjének törés-
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pontjai, a politikai eseményekre adott személyes válaszai stb. kerülnének most terítékre. Sajnos 
azonban nem vagyunk a lélek avatott búvárai... 

A címet végülis csak egyetlen tanulmány követte. Kezdeti feltevéseink hibásnak bizo-
nyultak abban az értelemben, hogy nem született összefoglaló szociográfiai munka, történeti 
materialista értekezés, hajnaliánus történeti szociológiai elemzés, politikai programszöveg, sem 
tudományos esszé, bár mindegyik nyomait felfedezhetjük a szövegben. A tanulmány ezek elegye, 
mely ráadásul történetírói ambíciókról is árulkodik, amit nem feltételeztünk Erdeiről. Talán ez 
lehet az egyik magyarázata annak, hogy a mű nem jelent meg: Erdei számára bizonyult sikerte-
lennek a vállalkozás. Meglehet, Erdei nem tudta és 1945 után már nem is volt módja beillesz-
teni saját élettörténetébe ezt az írást - elragadta a politika forgószele. 

V. Útközben 

1995 márciusában mi így értettük az Erdei-szöveget. A dekonstrukció világából vissza-
térve még nagyobb lett a csodálkozásunk, mikor az elmúlt két évtized e tanulmányra hivatkozó, 
vagy annak egyes elemeit felhasználó írásait újraolvastuk. Egyre világosabban látszottak e dis-
kurzusok körvonalai, miközben az eredeti szöveg lassan a homályba veszett. Mára az Erdei-
tanulmány helyét a róla szóló narrációk foglalják el: ezeket az elbeszéléseket tanítják a katedrák-
ról, és ezek válnak az elemzések tárgyává az Erdei-szöveget mintegy álruhaként viselve magu-
kon. Miről is szólnak e narrációk? 

Az Erdei-szöveg talányos. Ez legnagyobb érdeme ám legnagyobb hibája is, hiszen min-
denki kedve szerint forgathatja. Talán éppen ezért vált egyetemes hivatkozási forrássá, népme-
sévé, ahol a szerző már nem is lényeges csak a kollektív azonosság, melyet hordoz.7 

A legkönnyebben a magyar társadalom szerkezetéről szóló írásokba épült be. A tanul-
mányt a nyolcvanas évek óta, mint a kettős társadalomszerkezet modelljének szülőhelyét citálják 
szüntelen. A címét elfeledve már csak az Erdei-modellként hozzák szóba, a magyar társadalmat 
dichotóm szerkezetnek láttatva, miközben Erdei egy hármas struktúrát vázolt a szövegében. Az 
írás mindamellett nem csak a két világháború közötti időszak társadalomszerkezeti modelljéül 
szolgált, újabb dichotóm szerkezetek megalkotásának is alapja lett. Egyfelől átvették módszer-
tanifogásait az elmúlt fél évszázad társadalom- és gazdaságszerkezeti vizsgálataihoz, másrészt 
feltámasztották hamvaiból magát az Erdei által ábrázolt modellt is mint egy metamorfózison 
átment és ma újjáéledő történeti szerkezetet. Az előbbi felhasználásra ismerhetünk rá a külön-
böző kettős, első-második, L- stb. társadalomszerkezeti modellekben, amelyek általában egy 
polgári (piaci és egy szocialista) „redisztributív társadalom" együttélését feltételezik. A történeti 
szerkezetek újjáéledését pedig a polgárosodásról szóló vitákban tematizálták a „szocialista pol-
gárosodás" vagy az „utóparasztság" fogalmaival. 

Történeti szociológiai és társadalomtörténeti vizsgálatokban asszimilációs elméleteket 
fejlesztettek ki a tanulmányból, így oldva fel az Erdeinél még ellentmondásos zsidó-idegen ér-
telmezést. Számosan vélik úgy, hogy a magyar társadalom dualizmuskori és két világháború 
közötti története a nemzeti arisztokrácia illetve az úri középosztály és a zsidó polgárság között a 
modernizáció érdekében megkötött „társadalmi szerződésekkel" írható le a legmegfelelőbben, 
és a polgárosodás ellentmondásai e szeződések ellentmondásaival magyarázhatók. E felfogás 

7. Az Enlei „szellemében" írt művek közül csak a diskurzust leginkább meghatározó könyvekre, tanulmányokra utalunk: GÁBOR R., 1., 
1985.; GERŐ A, 1982.; GOMBÁR Cs., 1987.; GYURGYÁK J., 1989., 1990., 1991.; HANÁK R, 1983., 1984.; HANKIS E„ 1986., 
1989.; HUSZÁR T., 1984.; KARÁDY V., 1989.; KOLOSI T„ 1980.; KORNAI J., 1987.; RÁNKI GY„ 1976.; SZELÉNYI I., 1990., 
1991.; SZŰCS J„ 1974., 1983. 
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szerint aztán az 1867 utáni magyar történelem a zsidóság asszimilációs kreativitásának és 
emancipációs lehetőségeinek hol harmonikus hol diszharmonikus folyamata. E történészek és 
szociológusok szerint a „társadalmi szerződés" burkolt előfeltétele az, hogy a zsidóság vállalja 
az asszimilációt, azaz az idegenség megszűntetését, és ezért cserébe elvárja, hogy a kapitalizmus 
megteremtése magyar kultúrteljesítményként értelmeződjék. 

Hasonló feloldási kísérletnek tekinthető az elmúlt évtizedek Közép-Európa gondolata 
is abban az értelemben, hogy az Erdeinél még egymással szembe feszülő Nyugat és Kelet, és a 
köztük elhelyezkedő és éles kritikával illetett magyarországi fejlődés válik ideállá mint közép-
európai fenomén, szükségből erényt kovácsolva.. 

Az Erdei-recepciónak az előzőekkel szoros kapcsolatban álló vonulata az értelmiségi 
szerepek újragondolása. Érdekes módon itt megfordul a szöveg logikája és maga a felépített 
társadalomszerkezet lesz az értelmiségi szerepek kijelölésének alapja, így fedve el azt, hogy Er-
dei épp fordítva járt el: a magyar társadalomszerkezetet építette fel értelmiségi utópiája szerint. 

Az Erdei-reneszánszot figyelve természetesen nem vonatkoztathatunk el a korszaktól, 
melyben a szöveg a társadalomtudományos diskurzusok kulcs-tanulmányává vált: a késő-
kádárizmus idejétől. A fenti megfogalmazások egyúttal e kor értelmiségének a politikai meta-
nyelvét is tükrözik. A kettősség, a „társadalmi szerződés", a Közép-Európa-mítosz, a népi ér-
telmiségi szerepfelfogás egyúttal a hatalom kritikáját szolgálták és a reformok irányát is kijelöl-
ték. Erdei tanulmánya módot adott a társadalom és a gazdaság olyan bírálatára, mely nem köve-
telt radikális szembefordulást a hatalommal, egyúttal konszenzusra lehetett jutni általa, hiszen 
nem osztotta meg az értelmiséget. Népieknek és urbánusoknak közös referenciapontokat adott, 
mintegy közös diskurzust nyitva az addig nemigen érintkező csoportok számára. 

Erdei Nagy Menekülési Kísérlete arra is lehetőséget nyújtott, hogy általa ez az értelmi-
ség megnyugvásra találjon az „útközbeniség" (unterwegs) állapotában, és a szövegbe mint tü-
körbe nézve magát is végre megláthassa. 
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VERA (nem csak) A VÁROSBAN 
RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM : SUPPLEMENTUM: 
SZERKESZTŐ: Á. VARGA LÁSZLÓ, HAJNAL ISTVÁN KÖR 1995. 

Gajáry István 

BUDA VÁROS LEVÉLTÁRA (1686-1848) 

(Félúton egy levéltári kalauz felé) * 

A török uralom után Buda város - akárcsak Pest és számos más, régebbi szabad királyi 
város - évtizedekre a Kamara tulajdonába került, s a városi jogosítványokat is csak nehezen 
tudta visszaszerezni. Addig is a város vezetése intézte a belső ügyeket és gyakorolta a községi 
bíráskodást, valamint végrehajtotta a kamarai adminisztráció utasításait, az 1687 óta rendszere-
sen megválasztott polgármester vezetésével. (Jellemző a korabeli viszonyokra, hogy Pest és Bu-
da 1703-ban visszanyerte szabad királyi városi privilégiumát, de ennek is csak lassan tudtak 
érvényt szerezni: bár szabadalmát 1705-től a polgárság már gyakorolta, azokat csak az 1715. évi 
XXXVII. tc. erősítette meg.) A város népességének növekedése folyamatosan az igazgatási fel-
adatkörök differenciálódását, majd a hivatalok önállósulását eredményezte. Ehhez képest már 
csak csekély dolognak tűnik az igazgatási rendszerben bekövetkezett két nagyobb változási idő-
szak: II. József és a Bach-rendszer reformjai. (Az előbbiek inkább csak az iktatás, nyilvántartás 
rendszerét, így - számunkra - a kutathatóságot változtatták meg, míg az 1850 utáni változások 
mélyebbre hatolóak voltak.) 

Buda város helytörténete szempontjából egy sajátos kettős viszony jelenik meg a forrá-
sokban: míg a szabad királyi és a mezővárosok igazgatásának dokumentumai a helyi (tanácsi) 
iratgyűjteményen kívül legfeljebb az uradalmi (vármegyei) levéltárban kereshetők, addig Buda -
kiemelt /fő/városi szerepköre következtében - az országos és helyi igazgatási szervek egyfajta 
„kettős" igazgatási rendszerében élt. A városi önkormányzat visszaszerzését követően itt székel-
tek az országos igazgatási, gazdasági és jogszolgáltatási hivatalok (Helytartótanács, Kamara, 
Hétszemélyes tábla, sőt, itt őrizték a tárnoki városok levéltárát is), s nem utolsó sorban a hadse-
reg állandó jelenléte is befolyásolta az itt folyó életet. Ez a kettősség ténylegesen csak a 18. szá-
zad vége felé kezdett megszűnni, aminek első lépéseként értékelhetjük, hogy a Vároldalban lévő, 
főként vízivárosi területre eső, ún. erődítési telkek (Glacis Gründe) parcellázásra kerültek, majd 
nyilvántartásukat is átadták a katonai hatóságok a városnak. 

Buda város levéltára iratanyagát 1776 után az iratképző szervek szerint rendszerezték. 
(Ekkor nevezték ki Pscherer Andrást városi levéltárnokká, aki az addig felhalmozódott rendezet-
len iratanyagot visszamenőleg is rendezte, a napi adminisztráció ellátása mellett.) A levéltár 
ugyanis ez idő tájt még magába foglalta a teljes városi adminisztráció iratgyüjteményét, tehát a 
napi munka során keletkezett iratokat is, amiket ma már az ún. irattárakban helyezünk el. 

* Budapest Főváros Levéltára levéltárismertetője részére készített dolgozat átdolgozott, bővített változata. Készült a Fővárosi 
Kulturális Alap támogatásával. A szerző külön köszönetet mond Kellner Judit és Horváth András levéltáros munkatársainak, 
hogy a dolgozat megírásában segítségére voltak. 
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(A városi adminisztrációban 1776 előtt rendszeres iktatás, nyilvántartás nyomait nem tudjuk 
kimutatni.) Az alábbi ismertetésben e hivatalok, bizottságok és egyéb városi testületek működé-
sét szeretnénk felvázolni. 

A kamarai igazgatás időszakának viszonylag kevés dokumentuma maradt fenn a városi 
adminisztráció gyűjteményében, ezeket főként - tárgycsoportok szerint - a későbbiekben létesült 
szakhivatalok levéltára vette át előzmény-iratokként, így ezekről ott ejtünk majd szót. 

* * * 

1. AZ IGAZGATÁS ÉS SZERVEI 

A város igazgatásának „kulcsfigurája" a jegyző volt. Lényegében a teljes adminisztációt 
(Kancelláriát) irányította, ügyelt a feladatok végrehajtására, jóváhagyta a város valamennyi 
jelentését, számadását stb. Ezen felül az ő őrizetében volt az ún. Archívum secretum, azaz a vá-
ros titkos levéltára, ahol őrizték a város valamennyi fellelhető kiváltságlevelét a szabad királyi 
városi privilégiumtól kezdve egészen a vásártartási engedélyekig. Ezek mellett az oklevelek 
mellett került megőrzésre az az öt késő középkori (1602-1603) oklevél is, ami az ún. tárnoki 
városokra, illetve a tárnoki jog megtartására vonatkozik, s a tárnoki láda teljes fennmaradt irat-
anyagát képezi. 

A török kiűzése utáni időszakban a tárnoki városok azon szabad királyi városok voltak, 
amelyek polgári peres ügyeiben a fellebviteli joghatóság szerepét az ország negyedik közjogi 
méltósága, a tárnokmester látta el. (E városok száma 1848-ban 28 volt.) Korszakunkban a tár-
nokmester székhelye Budán volt, s 1741-től ő látta el a bányaügyek bírói tisztét is, valamint fel-
ügyelte a budai pénzverő házat. A tárnoki törvényszék iratanyagát eredetileg - a középkori testü-
leti gyűjteményekhez hasonlóan - az ún. tárnoki ládában őrizték. A láda felleltározott, 41 tár-
noki székre vonatkozó dokumentumából mindössze a ma is ismert öt oklevél maradt fenn. A 
feladatok szaporodásával már csak a kiváltságleveleket tartották a ládában, s a változó tárgyalási 
helyszinekre nem is vitték magukkal azt, csupán az éppen aktuális jegyzőkönyvet. A tárnoki 
törvényszék fennmaradt eredeti iratanyaga a Magyar Országos Levéltár őrizetébe került. Az 
egyes tárnoki városok részére a jegyzőkönyvekből (különböző időkben) másolatokat készítettek, 
így a pesti városi törvényszék iratai között is megtalálhatóak az 1744 utáni kópiák. 

A város legfontosabbnak tűnő önkormányzati testülete a választópolgárság volt. Ezt a 
testületet - még „százas polgárság" néven - az 1727. évi királyi biztosi vizsgálat hozta létre a 
tanács ellenőrzése céljából, tagjai választották újra a tisztújítások alkalmával a tanácsot. A vá-
rosi „elit" rétegéből önmagát kiegészítő testület tagjai mindhalálig viselték tisztségüket, a szó-
szóló vezetésével. (A szószólói állásra - Pesttel ellentétben - bármely polgár megválasztható 
volt. 1763-1782 között volt a városnak külön magyar szószólója is, ezután azonban csak olyan 
polgárt lehetett e tisztségre választani, aki mindkét nyelvet ismerte. A választó polgárság testüle-
tének feladatkörét 1848-1849-ben, majd 1860-tól népképviseleti-választott törvényhatósági bi-
zottmány, illetve 1850-1860 között hatóságilag kijelölt községtanács látta el. Az 1861-ben - a 
kiegyezésig - ismét feloszlatott törvényhatósági bizottsági közgyűlés testületének szerepét az ún. 
központi polgári választmány vette át.) E testületek töredékesen fennmaradt iratanyagai - a fent 
leírtakon kívül - jelentős részben a városi hivatalok és a polgárság, valamint a kormányzati 
szervek (Helytartótanács, majd cs. kir. kerületi főispán) közötti kapcsolattartást, a korabeli vá-
rospolitika alakulását mutatják be érzékletesen. 
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A városi tanács 

A város fő irányító hivatala a tanács volt. E testület a városi élet jogszerű irányítását 
biztosította, az 1703. évi privilégium és az azt követő, kiegészítő rendelkezések és utasítások 
alapján. (A magisztrátus korábbi iratai igazgatási-irányitó szerv helyett a kamarai utasítások 
végrehajtó szervének tűntetik fel a tanácsot, így a feladatköre is más volt.) Arról azonban, hogy 
milyen is volt a városi tanács működése, igen nehéz pontosabb képet alkotnunk: eredeti 
regisztratúrák - mint jeleztük - Pschererig nem voltak, a fennmaradt iratanyag tartalma 18. 
századi részében a mai napig javarészt segédletek hiányában csak laponkénti átnézéssel kutatha-
tó. A feladatkör természetesen nemigen változott ez idő alatt, a feladatok és - az ebből nyerhető 
- információk azonban nem adhatják a hivatal működésének teljes tükörképét. A fennmaradt 
iratanyagnak ez a része tükrözi talán leginkább a város kettős jogállását, a városi hivatal és a 
Helytartótanács együttes jelenlétét. A levéltár addigi iratanyagát Pscherer tematikusan, az irat-
képzés helye szerint rendezte, így külön sorozatokat képeztek a királyi kancelláriai, a kamarai, a 
helytartótanácsi stb. iratokból, amelyek a város falain belül, hivatali keretei között nem voltak 
elintézhetőek, vagy megnyugtató módon lezárhatóak, vagy felettes hatóságok rendelkezései tet-
tek pontot az ügy végére. 

Felettes hatóságok 

A királyi kancellária főként az országos jellegű ügyekben járt el, így pl. az adókiveté-
sek és mentesítések, katonai ellátások, nagyobb polgárhagyatékok kérdéseiben, míg a magyar 
kamara a városi gazdálkodás és haszonvételek felügyeletét látta el. Az iratsorozatok egyik legfel-
tártabb, ezért legismertebb része a helytartótanácsi iratanyag: lakossági panaszok, főként céh- és 
más iparügyekben, szegénygondozás, katonai beszállásolás, az egészség- és oktatásügy felügye-
lete tartoztak hatáskörükbe, tehát a legszélesebb mértékben és formában a városi élet szervezése. 
Az iparosok céhfelvételi ügyeire vonatkozik az anyag egy jelentős része. A céhek mesterfelvételi 
létszámkorlátozása a 18. század második felétől fokozatosan megszűnt, az iparosok azonban -
saját érdekük védelmében, gyakran indokolatlanul is - igyekeztek megakadályozni újabb meste-
rek belépését, azaz a korábbi bizonyítványokat gyakran hiányosnak mondva, vagy más ürüggyel 
utasították el a felvételi kérelmeket. Ilyenkor azután a városi tanács, vagy annak közvetítésével a 
Helytartótanács rendeletben (leiratban) teremtett rendet, kötelezte a céhet a felvételre, azaz az 
iparengedély kiadására. (1813 után az ilyen vitás esetekben a tanács is adhatott működési enge-
délyt.) A városnál keletkezett, illetve lezárt céhes iratok külön gyűjteményt képeznek a 17-18. 
századból (acta caehalia). 

A tanács iratanyagának túlnyomó részét mégiscsak a saját hatáskörében készített irat-
anyag tette ki, s ennek sokrétűsége, szerteágazó volta gyakorlatilag e két évszázad alatt alig 
változott. E hivatal irányította mindazt a területét a városi életnek, amelyet a korszak során 
„irányítandónak" véltek: a letelepedéstől, a polgáqog megszerzésétől kezdve a foglalkoztatás 
megszervezésén keresztül egészen az elhánytak vagyona feletti hatósági gyámságig. A feladatok 
persze nem mindig voltak egyenletesek, a szabad királyi városi privilégiumhoz a „felettes ható-
ságok" ideig-óráig újabbak elvégzését is kiszabhatták. 

A Pscherer-féle levéltárrendezés során az addig keletkezett iratokat időrend, esetleg 
„nem szoros ABC-rend" szerint rendezték, s ennek alapján kutathatók. (Az alfabetikus rendet a 
személyi és testületi vonatkozású iratanyagoknál követték, míg a szoros értelemben vett igazga-
tási jellegű anyagoknál az időrend volt a meghatározó, s lényegében ezt folytatták egészen a II. 
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József nevéhez kötött, 1786-ban bevezetett igazgatási reformig.) 1786-tól a városi (tanácsi) ad-
minisztráció egységes rendszerben működött, ekkortól volt a tanácsnál központi iktatás. Az egy-
séges, mindenre kiterjedő adminisztrációs nyilvántartás rendszere 25 éven át működött, majd 
áttértek a fontosabb feladatkörönkénti külön nyilvántartásra, ami az idők folyamán az újonnan 
létrehozott szakhivatalok levéltárának (irattárának) lett az alapja. A tanács központi irattára 
ettől fogva már a mai értelemben vett iktatási rendszerrel dolgozott: az iktatott iratokat temati-
kusán egy ügyiratban gyűjtötték össze, ami a lezárást követően került levéltárba, az ún. levéltári 
szám alatt. (Sajnos, a nyilvántartásokat kiselejtezték, néhány év kivételével csak a levéltári se-
gédletek maradtak fenn.) 

összeírások 

Már az egészen korai időkben is a városi magisztrátus feladatai közé tartozott például a 
lakosság teljes, vagy valamilyen megadott szempont (pl. felekezeti, vagy foglalkozás) szerinti 
összeírása, mégis új volt az 1803-ban elrendelt ún. nemtelenek (nem nemes lelkek, animae 
ignobiliae) teljes körét érintő összeírás, ami a maga módján a népszámlálások előzményének 
tekinthető: valamennyi, nem nemesi státusú lakosról háztartásonként rögzítették a legfontosabb 
adatokat (név, foglalkozás és „családi jogállás", a vallás, valamint a helybenlakás ténye, továbbá 
a férfiak esetében még az életkor is). Miután az összeírás háztartásonként készült, a gyermeke-
ket, cselédeket és szolgálókat is feltűntették. A háztartáshoz tartozónak tekintették a távol inas-
kodókat, tanulókat, valamint a katonákat is.) Ezeket az összeírásokat elvben egészen 1830-ig 
készítették, az első évek után azonban forrásértékük igencsak csökkent: javarészt csak a változá-
sokat vezették át az előző évi összeírásban, majd egyszerűen átmásolták azt, így adataik pontos-
sága megkérdőjeleződik. (Érdemes megjegyezni, hogy ugyanezt a technikát alkalmazták a ké-
sőbb ismertetésre kerülő adóösszeírásoknál is, ott azonban a hivatal pontatlansága, polgár rová-
sára történő tévedése esetén fel lehetett szólalni, míg a népösszeírásoknál a polgárságot az ilyen 
hibák a legkevésbé sem érdekelték.) Ugyancsak a tanács végezte el az 1828. évi országos össze-
írás Buda városára háruló feladatait. Ezek után természetes, hogy a második (valójában első 
végrehajtott) magyarországi népszámlálást is a tanács bonyolította le. Sajnos, az 1851. évi össze-
írásnak nem maradtak fenn adatai, ugyanakkor - szerencsénkre - az 1857. évinek majdnem 
teljes összeírási ívanyaga fennmaradt, úgyhogy Buda korabeli lakosságáról teljes képet tudunk 
felvázolni. Nyilvántartásokat készítettek ugyanakkor a város polgárairól, tiszségviselőiről, az 
engedéllyel rendelkező fuvarosokról éppúgy, mint az ügyész által elítélt és fogvatartott rabokról 
és büntetésükről, az általuk végzett munkákról. A személyekre vonatkozó statisztikai célú forrá-
sok közül ki kell emelnünk, hogy szintén a tanács feladata volt 1813 után az egyházaktól össze-
gyűjteni az ún. anyakönyvi eseményekre vonatkozó kimutatásokat, amiket az Esztergomi Fő-
egyházmegye összesített sematizmusaiban. (Sajnos, ezen adatlapok egyelőre csak a kiadásokból 
ismerhetők, eredetijeik ez ideig nem kerültek elő.) Feltétlenül kiemelendő még - más szempontú 
forrásértéke miatt is - az 1805-ben készített, ún. országgyűlési szállások jegyzőkönyvei című 
kötetsorozat, ami városrészenként és házanként veszi sorra az épületeket, s nyújt azokról részle-
tes, helyiségenkénti (utcai-udvari szoba-konyha-kamra-stb.) kimutatást. 
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Hagyatéki- és gyámügyek 

A teendők mennyisége sem mindig volt azonos, jól példázza ezt a hagyatéki ügyek in-
tézésének „hivataltörténete" is. Már az 1703. évi városi privilégium meghatározta, hogy a ma-
gisztrátus feladatai közé tartozik a városban keletkezett hagyatékok hatósági felügyelete. Ezt 
hosszú időn át - egyebek mellett - egy tanácsnok látta el, majd a népesség száma gyarapodásá-
val önálló tisztségviselői állást, az ún. árvagyámot (később nevezték árvaszámtartónak, árva-
atyának is) szervezték meg, aki adminisztratív segítséggel (díjnok) kizárólag ezt a feladatot vé-
gezte, mígnem 1760 körül egész Árvahivatal szerveződött az árvák érdekeinek védelmére, a 
kirendelt gyámok elszámoltatására. A tanács szerepe természetesen ezzel nem változott jelentő-
sen, hiszen a lényeg: a visszamaradt vagyon felleltározása, az örökösök közötti kisebb viták el-
simítása továbbra is az ő kezükben maradt, csupán a vagyonkezelés adminisztratív ellenőrzése 
került máshová, de az ő felügyeletük mellett, a városi hivatalszervezet részeként. 

A tanácsi iratanyagnak egyébként egyik legfontosabb része a hagyatékokkal foglalko-
zik. A városlakó társadalom életkörülményeinek, vagyoni viszonyainak, szokásainak, jövedel-
meinek egy igen pontos képét rajzolhatjuk meg ezek alapján, szisztematikus kutatás esetén pe-
dig ezeknek az időbeli változásait is jól nyomon lehet követni. A városi levéltár rendezése során 
külön kezelték a végrendeleteket (1696-tól), valamint azokat az iratokat, ahol hagyatéki eljárás 
lefolytatására is sor került, sőt, ez utóbbi esetben is két sorozatban helyezték el: egyrészt a leltá-
rak (inventaría, 1708-tól), másrészt az árvairatok (acta pupillaria, 1753-tól) gyűjteményeiben, 
utóbbiba kiemelve azokat az ügyeket, ahol a városnak mint gyámhatóságnak is el kell járnia. Az 
útóbbi sorozatban felleltározott vagyonok kezelésére, illetve kezelésének ellenőrzésére került sor 
a már említett Árvahivatalban, amelynek létszáma a 19. század elején 3 fő volt (árvaatya, ellen-
őr, írnok). 

A tanács tehát - feladatainak növekedése során - egyes teendőit leválasztotta a ma-
gisztrátus terheiből. Ez az önállósulás nem feltétlenül és mindig történt új hivatalok szervezésé-
vel, sőt, talán gyakoribb formája volt a kisebb súllyal rendelkező bizottságok, bizottmányok 
alakítása. Példánknál maradva a 19. század elején létrehozták az árvagyám, - számtartó és vá-
lasztott polgárok bevonásával az árvabizottmányt, amely az árvákkal kapcsolatos ügyekben vé-
leményt és tanácsokat adott a tanácsnak. így a feladatok szépen megoszlottak a hivatalnokok és 
a választott polgárság között. Ebben a kapcsolatrendszerben - mint az élet minden területén - az 
abszolutizmus hozott változást: mind a hivatalt, mind a bizottmányt megszűntetve a császári 
kerületi főispáni hivatal alá besorolva létrehozták az osztrák igazgatási rendszernek megfelelő 
módon a „ Waisen Commission " (Arvabizottmány) nevű hivatalt, ami átvette mind a két testület, 
valamint a tanács valamennyi örökösödésre, hagyatéki vagyonkezelésre vonatkozó feladatát. A 
városi önkormányzat részleges visszaállítása, 1860 után azonban helyreállt a „régi rend", a bi-
zottság és a hivatal visszakapták feladataikat, azonban ezeknek iratai - sajnos - nem maradtak 
fenn. 

A városi irategyüttesek közül a hagyatéki iratsorozatok rendszere a legkülönlegesebb. 
Pscherer itt nem tudta azt a gyakorlatot követni, hogy kapcsolt hivatalok szerint alakítja ki a 
rendszert, s ezen belül az időrend a meghatározó, hiszen ez nem volt követhető, az anyag termé-
szetéből következően. Miután ezek az iratok főként egyéni jogbiztosító jellegűek, azt a megol-
dást választotta, hogy a fellelt iratokat az elhalálozottak neve szerint, laza alfabetikus rendben 
helyezte el, s az így kialakult sort látta el levéltári számokkal, 1-től kezdve. Ezt a módszert a 
későbbi levéltárosok is követték: időről időre - a nagy számok elkerülése érdekében - az egyes 
iratsorozatokon belül kisebb egységeket alakítottak ki, ami egy pontosan meghatározható idő-
körben keletkezett iratokat tartalmazott, s ezeket rendezték névsorba stb. 
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Segédhivatalok, kisebb feladatok 

A feladatok megosztásának másik módját jelentette a külvárosok területén létrehozott 
albíróságok (korábbi nevükön fertálybíróságok) rendszere. Ezek - élükön a bíróval - 4-4 es-
küdttel a 18. század végétől intézték a városrész területén felmerült kisebb igazgatási és bírásko-
dási ügyeket. Ilyen albíróság működött valamennyi külváros területén, sőt, a Tabánban külön 
volt a katolikus és a görögkeleti községnek. Irataikról sajnos nem tudunk, valószínűleg legin-
kább szóbeli bejelentések alapján járhattak el, jegyzőkönyveik közül is csak a krisztinavárosi 
1820-1848 közötti kötete és a tabáni 1844. évi füzete maradt fenn. 

Az szociális és közegészségügyi kérdések más szempontokból is a tanács feladatkörébe 
tartoztak. Gondoskodniuk kellett a közterületek tisztaságáról, a csatornázásról éppúgy, mint az 
egészségügyi ellátásról. Amit lehetett, saját hatáskörükben oldottak meg, de - a költségek miatt 
- számos esetben a kamara jóváhagyására volt szükség, pl. csatornázási szerződések jóváha-
gyására, vagy városi állások (pl. bába) megszervezésére. Túlnyomó részben ezek, valamint más, 
városi célú (pl. iskolai felszerelések szállítása stb.) megrendelések és megbízások teszik ki az 
1780 után fennmaradt városi szerződéseket. 

A városépítés ügyei 

A tanács újabb, a 19. század elején előtérbe kerülő igazgatási feladatköre a építészeti 
kérdéseké volt. A pesti Szépítési Bizottmány mintájára 1810-ben létrehozott Építőbizottmány 
(Baucommission), valamint az utódaként 1850-ben felállított Építő- és Szépítő Bizottmány irat-
anyaga nem maradt fenn, néhány iktatókönyve nem tükrözi kiterjedt működését, amelyről leg-
inkább a két testületnél bőségesen megőrződött tervanyag mutatja. E bizottmányok feladatköre 
főként a város területén épített lakóházak terveinek „városszépítészeti" szempontú véleményezé-
se, illetve engedélyezése volt. A tanácsi adminisztráció abszolutizmuskori, 1853-1854-ben le-
folytatott átszervezése következtében azonban az építési iratok számottevő része is hozzáférhető, 
mert a korábbi iratok szűkszavúságával ellentétben - úgy tűnik - az építési engedélyezési irato-
kat a tanács archiválta, így azok a tanácsi iratok között jelentős mennyiségben fellelhetők. Ebből 
az iratrészből a tervtárba egy kis mennyiségű tervet, mindössze 160 darabot emeltek ki különke-
zelésre, egyébként az iratokban mellékletként találhatók meg a tervrajzok is. (A lakóházak ada-
taira vonatkozó további forráslehetőségekre már részben utaltunk az országgyűlési szállások 
jegyzőkönyvei kapcsán, részben később részletezzük az adókönyvek és a telekfelmérési és -
becslési könyvek ilyen jellegű forrásértékét.) 

(Másfajta, műszaki feladatkört látott el az 1855-bcn létrehozott Mérnöki Hivatal: az 
1793 óta létező városi mérnöki státus, valamint a különféle testületeknél, bizottmányoknál és a 
kamaránál rendszertelenül megjelenő építési feladatokat látta el a csatornázástól és útépítéstől 
kezdve az építési engedélyek műszaki véleményezéséig.) 
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2. VÁROSGAZDÁLKODÁS 

Adóhivatal 

A város gazdálkodásának forrásanyaga egy igen bonyolult hivatalszervezeten keresztül 
ragadható meg, lényegében három, szervesen összehangolt működésű hivatal együttműködését 
jelentette. A legközvetlenebbül a lakossághoz az Adóhivatal állt, hiszen itt került megállapításra 
a városra kiszabott állami (hadi-)adó (contributio) tanácsi határozatok (classificatio, adókivetési 
osztályozás) alapján történő egyéni lebontása. 1712 előtt az adókivetést és -behajtást a fertály-
mesterek, megbízott tanácsnokok és tisztviselők végezték, ezt követően pedig a hivatal független 
tisztviselői látták el a feladatkört. A rendszer meglehetősen mechanikus volt: szakmánként és 
ipaijogi státusonként kelett fix összeget fizetni („an Gewerb"), függetlenül a tényleges jövede-
lemtől, valamint a fekvő ingatlanok után - időszakonként szintén újra meg újra meghatározott -
összeget, amely adóosztályozás már magában hordozta a későbbi aranykorona-érték szerinti 
értékelés és adóztatás alapjait. A városra kivetett állami adó függvényében határozták meg a 
„helyi" adót is, azt az összeget, amelyet a pénzügyi szakemberek a város működéséhez és mű-
ködtetéséhez szükségesnek láttak (összege általában az állami adó 70-130 %-a között mozgott). 
Ezeket a sommás összegeket azután lebontották az adófizetésre köteles személyekre, akik még 
ezeken túlmenően esetleg egyénileg további adópótlékokat is kötelesek voltak fizetni: ilyen volt 
például az ún. védelmi pénz (Schutzgeld), amit minden, polgáijoggal nem rendelkező adózónak 
fizetnie kellett, mintegy a letelepedésért, illetve helyben lakásért. Ezeknek jelentős részét a város 
patronátusa alá helyezett rácok és - lényegesen kisebb számban - zsidók tették ki. Mindezeken 
túlmenően - természetesen - fizetni kellett az adóhátralékokat is, ekkor azonban még a hatósá-
gok nem ismerték a „késedelmi kamat" fogalmát, így nem csodálkozhatunk azon, hogy egyes, 
főként szegényebb területeken (pl. Újlak) a ki nem fizetett hátralékok mértéke igen magas, sok-
szor akár egyéves összeg is lehetett. (Ez a korban nem lehetett ritka jelenség: a pesti tanács 
1856-1873 közötti ún. adóügyi ügyosztályának iratai igen nagy mennyiségben lényegében hátra-
lékosok felszólításaiból, illetve körözéséből állnak. Budán a tanácsi iratanyag egységes volta -
nem voltak tematikusan szervezett ügyosztályok - miatt ezek nem követhetők ilyen tisztán, de a 
fennmaradt iratanyag hasonló jelenséget sejtet, s pl. az 1838. évi árvíz időszakából fennmaradt, 
általunk részletesebben tanulmányozott adókönyvek is ezt bizonyítják.) Az adóhivatal szedte be 
ezen felül az 1807 után kivetett rendkívüli hadiadót (subsidium), valamint a Nemzeti Múzeum 
építésére kivetett adópótlékot. Az Adóhivatal így lényegében a bevételeket bonyolította, igen 
kevés kiadással, a bevétel túlnyomó részét a Kamarási Hivatalnak utalták tovább, kezelésre. 
(Kivétel volt a különböző célokra kivetett adó, amit külön kellett volna kezelni. Ebből a 18. szá-
zad eleján többször konfliktus keletkezett az udvar és a város között, ugyanis az összegek rend-
szeresen egybemosódtak, vagy egyenesen más célra kerültek felhasználásra, amit a királyi bizto-
sok visszatérőn kifogásoltak is. Később ilyenre már nem akadt kirívó példa, a Nemzeti Múzeum-
ra vonatkozó adópótlék, amit külön kezelve, erre az alapra utaltak át, stb.) A hivatal fennmaradt 
anyaga tehát különböző szerkesztésű és tartalmú adóösszeírásokat és -kivetési, -beszedési köny-
veket tartalmaz, házankénti és ezen belül háztartásonkénti sorrendben. Ez a házankénti össze-
írás lényegében azonos a telekkönyvi nyilvántartások ilyen adataival: a házakat városrészenként 
1-től kezdve számozták, s a beltekekhez tartozóként kezelték a kültelki ingatlanokat (szőlőket, 
szántókat, stb.). 
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Az Alkamarási Hivatal és a kisebb hivatalok 

A pénzügyek intézésének másik fontos hivatala volt a 17. század végén megszervezett 
Alkamarási Hivatal. Amint az nevéből is kitűnik, nem volt önálló hivatal, valójában mégis ez 
látta el a város egészének működésével kapcsolatos gazdálkodási feladatok nyilvántartását. Ha-
táskörébe tartozott a város valamennyi vagyonának (a szőlőknek éppúgy mint a csatornáknak, 
közutaknak) kezelése, ápolása és gondozása volt, de, 1710-től e hivatal működtette a polgári 
kórházat (később a Szent János Kórházat) és a Szegényházat is. Ugyanakkor az ő hatáskörükbe 
tartozott a különféle ún. „városi haszonvételek" (vám, lövölde, serfőzde), a városi alapítványok 
(temetkezési, húsellátási, tűzoltópénztári, tisztviselői nyugdijalap) vagyonának kezelése. Mind-
ezeken felül e hivatal biztosította a város - kegyúri jogából fakadóan a hozzá tartozó, tehát nem 
szerzetesrendi - templomainak és kápolnáinak fenntartását és működését. A hivatal fennmaradt 
iratanyaga túlnyomó részben az egyes területekre vonatkozó, benyújtott és kifizetett számlák 
gyűjteménye, amely segédletek hiányában igen nehezen kutatható, mégis többnyire megéri a 
fáradságot a filológusoknak. Az ilyen speciális kérdésekre adott válaszok mellett nyilván a város 
módosabb polgárainak gazdasági tevékenységére nyújtanak pontosabb képet a haszonbérletekre 
vonatkozó iratsorozatok. 

A városi gazdálkodás működtetésében még két kisebb testületnek volt szerepe: 1778-tól 
a város által bérelt tizedszedést a Tizedhivatal bonyolította, míg 1787-től a tanács által létreho-
zott Gazdászati Bizottmány segítette véleményezésével a tanács munkáját, valamint intézkedett a 
katonai beszállásolások ügyében. 

A Kamarai Hivatal 

Az Adó- és az Alkamarási Hivatal tevékenységét a város gazdálkodása élén a Kamarai 
Hivatal fogta egybe és irányította. Feladatköre egyrészt a két hivatal működésének irányítása és 
ellenőrzése, a városi gazdálkodás kézben tartása volt, másrészt a város és a magyar kamara közti 
kapcsolat közvetlen, illetve kamarai biztosok útján megvalósított kapcsolattartása. Néhány eset-
ben azonban a városi jövedelmeket közvetlenül a Kamarai Hivatal szedte be, ilyenek voltak pl. a 
polgárdíjak, a malmok helyének kitűzéséért szedett ún. malomkaródíjak és a városházi boltbérle-
tek, valamint mindennemű bérleti szerződést is ők hagytak jóvá. A Kamarai Hivatal iratanyaga 
tehát - lényegében szinte hiánytalanul, az Adóhivatal és az Alkamarási Hivatal irataiban keres-
hető apró részletek nélkül - tükrözi a város közel két évszázadnyi gazdálkodását. (Ennek megfe-
lelően itt őrzik pl. a hűtlen kezelés miatt elmozdított tisztviselők irathagyatékait is.) 

3. AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS 

A város utolsóként megemlítendő nyilvántartó-hivatala a Telekhivatal volt. Már a ka-
marai igazgatás időszakában felfektették a legfontosabb nyilvántartásokat (urbáriumok, telekle-
velek, -átírási jegyzőkönyvek stb.), amiket azután 1705-ben átadtak a város önálló hivatalának. 
A kamarai igazgatás időszakában keletkezett nyilvántartásokat ugyan nem vezették tovább, de a 
benne szereplő adatokra - ahol lehetett - a későbbiek során mindig visszautaltak. A város belte-
rületére vonatkozó legfontosabb új nyilvántartásokat a telekösszeírások (1709-től) és a telekát-
írásijegyzőkönyvek (1705-től) képezik. Míg az előbbi egy-egy időpontban házanként vette sorra 
az ingatlanok birtokosait a birtok jellegének és nagyságának feltüntetésével, az utóbbi a 
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tulajdonosváltozásokat regisztrálta. Az összeírások lényegében az egy-egy birtokos tulajdonában 
lévő ingatlant tartalmazzák, házankénti sorrendben. (Ne feledjük, még a reformkorban is - leg-
alábbis Budán - még a kültelki ingatlanok a belterületi ház részei a nyilvántartás szempontjából, 
így lehet, hogy valaki olyan házhoz tartozó szőlő után fizetett adót, amely nem volt a tulajdona, 
sőt, nem is lakott ott.) Ezért az összeírások kutatása leginkább egy-egy ingatlanra vonatkozóan 
könnyű, mutatók hiányában gazdaság-, vagy társadalomtörténeti szempontból szinte lehetetlen. 
Ugyanekkor az átírásokról kétféle rendszerben is készült kimutatás: egyrészt 1772-től az egész 
városra kiteijedően (Fassions Protocoll), másrészt - mint jeleztük - 1705-től városrészenként 
(Gewöhr Protocoll), mindkettő időrendben. (A kötetek végén található névmutatók, valamint a 
bejegyzések szövegében található utalások segítségével így egy-egy ingatlan telektörténete gyak-
ran könnyen és gyorsan megkereshető, kikutatható, egészen a szabadságharc időszakáig.) En-
nek az anyagnak talán még fontosabb szerepe, hogy nemcsak az átírásokat, hanem a határki-
igazításokat, újrafelméréseket stb. is rögzítették, gyakran - külön kötetekbe, az ún. telekfelmé-
rési könyvekbe is átmásolt - helyszínrajz melléklésével. így ezek a kötetek a helytörténet alaku-
lása, változása szempontjából nélkülözhetetlen egyedi források: pl. az adókönyvekkel kiegészít-
ve, közvetett módon gyakran dokumentálnak olyan átépítéseket, bővítéseket, amelyekre vonat-
kozóan az eredeti dokumentumok megsemmisültek, vagy elvesztek. Ugyanakkor több szempontú 
kimutatások készültek a kültelki ingatlanokról, a beszedett és a Kamarási Hivatalnak továbbított 
a hegyvám (szőlőkilenced), bor- és terménytized (1786-tól fennmaradt kimutatásai), a csősz-
pénz, a telekátirási stb. díjak összegéről. Építészet- és gazdaságtörténeti szempontból jelentős 
értéket képviselnek még az 1776 után fennmaradt telekbecslési jegyzőkönyvek, amelyekben 
adás-vétel, vagy hagyatéki eljárás során készített értékbecsléseket rögzítették, a házak rövid le-
írásával (megjelölésével). 

A telekhivatal utolsóként kiemelendő feladata volt a jelzáloghitelek (betáblázások) 
nyilvántartása. Az 1709-től Hypotec Buch, később Grund-, in- und extabulationsbuch néven 
fennmaradt könyvekbe fektették fel a hitellevelek adatait bemutatásuk időrendjében (kezdetben 
az egész hitellevél bemásolásával), majd a visszafizetés után törlésüket is. E forrás kezelésekor 
fontos tudnunk, hogy 1840 előtt a törvények értelmében a betáblázások nem meghatározott in-
gatlanra történtek, hanem az adós teljes vagyonára végrehajthatóak voltak a követelések. A té-
nyek pedig ennél is rosszabbak, mert 
- a követeléseket csak igen ritkán és nehezen lehetett behajtani, erre hazai jogszabályok nem is 

voltak, ezért például a kereskedők, iparosok, birtokosok jelentős része eleve kikötötte az üz-
letkötés során valamely' Alsó-ausztriai bíróság illetékességét a vitás esetekre; 

- az 1840. évi XXI., betáblázásokról szóló törvénycikk sem került az országban maradéktala-
nul végrehajtásra, e kérdést érvényesen és végrehajtásra kötelezetten csak az 1855. évi pá-
tensek rendezték. 

A városi telekhivatal iratanyaga túlnyomó részben csak az 1840-1848 közötti időszakig 
teszi lehetővé az ingatlanok történetének kutatását. A szabadságharc leverése után bevezetett 
osztrák igazgatási és törvénykezési rendszer a telekkönyvezés jogát a budai országos törvényszék 
kezébe adta, ennek működéséből azonban csak a be- és kitáblázási iratok, illetve nyilvántartó-
könyvek maradtak fenn. A helybeli különös viszonyokra utal, hogy az 1855-ben felfektetni el-
rendelt telek- és betáblázási könyveket a belterületre vonatkozóan elkészítették, a későbbiek so-
rán azonban nem vezették már őket. (Az 1850-es évek végétől készítették az ún. telekkönyvi 
betétlapokat, ezek azonban igen hiányosan maradtak fenn, a vezetésükre vonatkozóan nem tu-
dunk biztos és egységes képet alkotni. E lapok végül is a Budapesti I-III. kerületi Járásbíróság 
iratanyaga részeként maradtak fenn, ennek következtében a budai telektulajdonosokról és betáb-
lázásokról az 1870-es években e bíróság kezelésében vezetett és őrzött, a be- és kitáblázási köny-
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vek rendszerét követő ún. telekkönyvi betétlapok elkészítéséig több évtizedes időtartamra 
semmilyen biztos és teljesnek tekinthető forrással nem rendelkezünk, még másodlagosokkal 
sem.) 

4. A TÖRVÉNYKEZÉS 

A török kiűzését követő időszakban a város igazgatása és igazságszolgáltatása egységes 
volt: a polgármester töltötte be a bíró tisztét is. Bár a város már ekkor rendelkezett pallosjoggal, 
a másodfokú bíróság szerepét a magyar kamarai adminisztráció töltötte be. A szabad királyi 
városi rang visszaszerzését követően, 1707-1708-ban különválasztották a két hivatalt mind sze-
mélyben, mind szervezetileg. Az így felállított városi törvényszék gyakorlatilag minden kérdés-
ben elsőfokú bíróságként működött, kivéve a váltóügyeket: Buda város a pesti elsőbíróságú kir. 
váltótörvényszék hatáskörébe tartozott, így az 1840 utáni valamennyi ilyen jellegű peres ügy és a 
cégbejegyzések ennek hatáskörébe tartoztak. (Sajnálatos, hogy e pesti törvényszék irataiból és a 
cégkönyvekből alig maradt fenn valami kevés, mutatóban. Ennél is szomorúbb, hogy az alábbi-
akban jelzett, pesti székhelyű fellebbviteli törvényszékeknek semminemű anyaga nem maradt 
fenn.) . 

A Budán 1850.-ig működött városi törvényszék fellebbezési fóruma a Tárnokszék volt. 
(Ez alól kivételt jelentett az 1786-1790 közötti időszak, amikor is a józsefi reformok keretében 
felállított budai kir. tábla töltötte be ezt a szerepet.) 

A városi törvényszék - és utódai - mint elsőfokú bíróság mindenféle ügyben ítélkezhe-
tett a városban, viszont nem volt illetékes nemesek, családjuk és háznépük elleni ügyekben, ezek 
a megyei törvényszék hatáskörébe tartoztak. (Az illetékesség kérdésében egyetlen kivétel volt: a 
nemesek fekvő jószágaira, azaz ingatlanaira vonatkozó ügyekben a város ítélkezhetett.) 

Ahogyan utaltunk is rá, a kezdeti időszakban a városi igazgatás és a törvénykezés ösz-
szeforrt, de a törvényszék felállításával a korábbi iratokat is kiemelték a tanácsi anyagból. A 
jegyzőkönyvek mellett így a legfontosabb forrása a városi bíróságnak e kezdeti időszakban a 
törvényszéki iratok (acta iudicialia), amely csak az ügyek számának növekedése következtében 
kialakuló differenciálódás során veszti el lassan jelentőségét: 1710-től a bírósági ügyekben ki-
küldött biztosok és bizottságok jelentéseit (relationes iudiciales) kezdik külön iratsorozatban 
gyűjteni, majd 1737-től a polgári perek, végül 1760-tól a bűntetőperek különkezelése eredmé-
nyeként értéktelenedik el a benne található iratanyag, ami ekkorra már túlnyomó részben csak 
apró ügyekben folytatott levelezésekből áll. II. József reformjai kapcsán újabb iratsorozatot indí-
tottak, a törvényszéki levelezésekét (correspondentiae iudiciales), amelyben - hasonlóan a pesti 
tanács Missiles állagához - a társhatóságokkal folytatott legkülönfélébb levelezéseket archivál-
ták. A törvényszéki levéltár részét képezi még az 1786-1790 közötti ún. hétszemélyes táblai, 
majd ezt követően m. kir. kancelláriai felterjesztések és rendeletek sorozata, ami főként hagya-
téki és adóssági ügyeket tartalmaz. Végezetül említést kell még tennünk néhány, lényegében 
szórványosnak tekinthető anyagról is. 1829-től a városi törvényszék a saját, főként polgári peres 
ügyeiben hozott ítéletekről külön nyilvántartást készített, azok szövegének másolataival (liber 
sententiarium). Kisebb mennyiségben ugyan, de nem elhanyagolható mértékben fennmaradt 
néhány csomónyi iratanyag az esztergomi szentszék előtt indított válóperek vizsgálati irataiból, 
illetve a különféle csődügyekből, valamint az 1840 után, a pesti váltótörvényszék által átküldött 
vizsgálati iratokból. 

* * * 
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Szólnunk kell néhány olyan kérdésről is, ami a városi levéltár iratanyaga alapján ke-
véssé, vagy egyáltalán nem ragadható meg, mégpedig két közösség életéről. A szerb (rác) és 
görög, vagy talán pontosabb meghatározásként „török alattvaló" kereskedők és iparosok lénye-
gében korán „asszimilálódtak" a helybeli viszonyokhoz. Az 1727. évi biztosi utasítás még kifo-
gásokkal élt a város felé a rácok ügyeivel kapcsolatban, többek között azért, hogy bírájukat nem 
a város, hanem a község fizeti. (Ugyanez időtől fogva polgárjogot is nyerhettetymár.) E kifogás 
az 1734. évi biztosi elentésből már hiányzott. A város szerényebb népességű másik csoportja a 
zsidóság volt. A török utáni „kiűzetésüket" (1746) követően csak a türelmi rendelet után kap-
hattak újra lakhatási engedélyt, lélekszámuk még az 1840-es években is néhány száz volt csak. 
Az óbudai hitközséghez tartoztak, így ügyeikben is ott jártak el, adót községileg, testületileg 
fizettek. 

Végezetül meg kell emlékeznünk egy olyan irategyüttesről, amelynek eredetije elpusz-
tult, kutathatósága - ha nem is teljes mértékben - a technikának köszönhetően megvalósult. Az 
1827. évi 23. törvénycikk alapján az egyházi anyakönyvekről biztonsági másolatot kellett készí-
teni, s azokat a városi (megyei) levéltárban kellett elhelyezni. Ezek a másolati példányok azon-
ban a II. világháború során, egy bombatalálat következtében elpusztultak. Az 1960-as évek ele-
jén a mormon egyháznak köszönhetően azonban a Magyar Országos Levéltár részére valameny-
nyi 1895. október 1-je előtti anyakönyvet mikrofilmre vettek, amiről akárcsak egyetlen (eredeti 
vagy másodlati) példány fennmaradt. Ebből Buda város területére vonatkozó valamennyi feleke-
zeti anyakönyvből egy kutatható másolatot őriz levéltárunk is. 

... utóhang helyett, avagy: amiről nem szólhattunk és amit unokáink sem fognak olvasni 

A levéltári anyag sokféleképpen károsodhat. A papírra káros, sőt megsemmisítő hatás-
sal lehetnek bizonyos gombafajok (ebbéli számuk meghaladja a 200-at), vízhatás (pl. beázás) 
stb. De mindenek között talán legveszélyesebb lehet az a levéltáros, akinek gondjaira bízatott 
annak megőrzése, állagának megóvása, s aki időről időre - magát illetékesnek tekintve - „meg-
selejtezi" a gondjaira bízott dokumentumokat, örökre kiemelve közülük a feleslegesnek vélteket. 

Az alábbiakban közzé tesszük egy eddig ismeretlen jegyzék töredékét. Sajnos, a doku-
mentumok nem maradtak fenn, s csak tudjuk, hogy nagy mennyiségű iratanyagot selejteztek ki a 
múlt században, valószínűleg még az illetékes szakhivatalokban, illetve azok jogutódaiban. Er-
ről - egészen a közelmúltig - több információval nem rendelkeztünk, mindössze annyit lehetett 
tudni, hogy - többek között - a pesti adóhivatal teljes anyaga áldozatául esett e munkának. A 
közelmúltban előkerült egy 33 részből álló, századfordulón készített raktári jegyzék az egyesítés 
előtti 3 város levéltári anyagáról. A jegyzék legkésőbb a Fővárosi Levéltár felállításának idején 
(1901) készülhetett, esetleg az összeköltöztetés céljára, mert még a régi raktárhelyiségek szerinti 
rendben fektették fel a lajstromot. A jegyzékanyag igen hiányos, kezelésének, áttekintésének fő 
nehézsége az említett raktárankénti összeírás, de így is látható: a ma ismert városi anyag jelen-
tős részét tartalmazza. Az egyeztetés során azután az is kiderült, mi az, amit biztosan a levéltár-
ban selejteztek ki a régi dokumentumokból. (E selejtezésről, illetve ennek lehetőségéről Kovács 
Lajos még 1940-ben nem tudott.) Minden külön magyarázat nélkül álljon itt azon 1848 előtti 
irategyüttesek jegyzéke a fenti tartalmi ismertetés rendjében, amelyek e listában még szerepei-
tek, s amelyek már az enyészetéi. Nem vettük fel a listába a különböző hivatalok postakönyveit, 
amelyek forrásértékét - sajnos - még ma is sokan vitatják, de szerepel néhány olyan tétel, amely 
forrásból esetlegesen egy-egy kötet megmaradt „mutatóban". (Az utóbbiakat „&"-jellel jelöltük 
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meg.) Az alábbi forrásokról leírásunk már csak hiányukat rögzítheti, s a szakembereknek nyújt 
figyelmeztető kezet. 

Tanács 
Appendices mag. 1795-1840 csomó 15 
nem regisztrált gyámügyi ir. 1696-1862 csomó 22 
föhadbiztosi levelezések 1710-1782 csomó 1 
miniszteri rendeletek és értekezések é.n. csomó 2 
vagyonbukott kereskedők üzleti könyvei 1708-1873 kötet 467 
orvosi rendelvények (1789), 1838-1876 kötet 69 
iparügyi könyvek (1771), 1804-1860 kötet 12 
vidékiek átvonulási jkv-e 1803-1850 kötet 36 
toloncolási jkv 1816-1851 kötet 8 
térti iratok lajstroma 1806-1861 kötet 102 
előfogatok jkv-e 1817-1859 kötet 11 
heti vásári árjegyzék 1808-1835 kötet 10 
borvám kivetés 1788-1827 kötet 7 
rendőrkapitányi hivatali mutató 1765-1811 kötet 5 
rendörkapitányi jkv. 1737-1861 kötet 12 
házbérlők jkv-e 1849 kötet 6 
katonatisztek beszállásolási jkv-e 1786-1853 kötet 14 
cselédek.jkv-e 1841-1849 kötet 6 

árvaügyek 
Hilfregister der Findlinge 1840-1856 kötet 16 
árvaszéki számadáskv-ek 1731-1857 kötet 65 
árvák létszámkimutatásai 1768-1832 kötet 6 
árvaszéki jkv-ek 1713-1828 kötet 31 
árvaszéki tárgyalási napló 1826-1865 kötet 14 
„lelencz" árva gyermekek lajstroma, szegényügy 1789-1859 kötet 8 
Todten Protocoll 1719-1855 kötet 87 

Telekhivatal 
városi telkek elárverezése, bérleti ügyeik 1815-1861 kötet 2 
Liber Fassionalis1 1705-1800 kötet 26 
budai telkek összeírási jkv-e 1700-as évek kötet 9 
& Liber praenotationum 1772-1857 kötet 9 

Adóhivatal 
Contributions Conscription, Vár 1717 kötet 1 
& Index der Contribuenten 1813-1860 kötet 13 
Tabella Suburbium 
(a számadáskönyvek között) é.n. kötet 15 

Kamarási Hivatal 
Documenta Fassionum I 1815-1850 kötet 30 

Törvényszék 
& Buda Újlaki „Unter Gerichts 
Protocoll", segédletekkel 1786-1870 kötet 42 

1. Egyértelműen kiderül a jegyzékből, hogy nem azonos a IV. 1002/x. jelzet alatt nyilvántartott tanácsi állaggal. 
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váltótörvényszéki mutató 1844-1849 kötet 6 
esküdtszéki tagok 1848 • kötet 1 
árverési jkv-ek 1805-1861 kötet 13 
végrehajtási jkv-ek 1804-1869 kötet 13 

Fontosabb irodalom 
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vett tematikus állománykatalógusa. Az alábbiakban csak a legfontosabb vonatkozó munkákat 
vettem sorra. 
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