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B E V E Z E T Ő 

Amikor 1986. szeptember 30-án a salgótarjáni konferencia résztvevőitől 
elbúcsúztunk, tettünk egy olyan ígéretet, hogy tanácskozásunk minden résztvevője 
már '86 szent estéjén a karácsonyfa alá teheti — a többi kedves ajándék mellé 
— az elhangzott előadások kötetbe szerkesztett változatát. 

Az ígért határidőt — nem minden esetben rajtunk álló okok miatt — sajnos 
nem tudtuk tartani, s így csak most, közel egy év múlván, a Gyulán megredezésre 
kerülő második társadalomtörténeti konferencián foghatják először kezükbe a 
kötet a salgótarjáni előadók és résztvevők, illetve később majd azok is, akik a 
társadalomtörténet iránt csak érdeklődnek, sőt azok is, akik aktívan művelik 
ugyan ezt a studiumot, de informatív összejövetelünkre nem tudtak eljönni, vagy 
nem is hallottak róla. 

Akik türelemmel végigülték Nógrád megye székhelyén tanácskozásunk három 
napját, azok a kötet tartalomjegyzékét átlapozva némi változást észlelhetnek a 
meghirdetett programhoz képest úgy a szerzőket, mint a szekciók és a tanulmányok 
elmeit és sorredjét illetően; bár összességében ugyanannyi (50) dolgozatot adunk 
közre, mint ahány előadás a konferenciára tervezve volt. 

A változásokat többek között az tette szükségessé, hogy a tanácskozásunkra 
előadással jelentkezők közül ketten különböző okok miatt nem tudták elkészíteni 
dolgozatukat, továbbá ugyancsak ketten bár felolvasták tanulmányaikat, de azok 
végleges változata a kötet teljes anyagának nyomdába adásáig nem készült el. 
Ezen dolgozatok helyett a konferencia tematikájába szervesen illeszkedő négy, 
utólag beérkezett tanulmányt közlünk. 

Volt olyan előadó, aki a programban meghirdetett dolgozata tárgyát és címét 
a tanácskozásra megváltoztatta. Ezért ezen előadás már a konferencián is más 
szekcióban hangzott el, illetve a dolgozatok közül egynéhányat — mégegyszer 
végigolvasva azokat — utólag ítéltünk más szekcióba tartozónak. Ennek 
következtében egyes szekciók témaköre szűkült, ami a kötetben közölt 
szekciócímekben már tükröződik. 

A szeptember 28-án este megtartott "Prestatisztikus társadalmak" című 
beszélgetés alapjául szolgáló két előadás szövegét a kötet megfelelő szekcióiba 
soroltuk éppúgy, mint az utólag beérkezett dolgozatokat. 

Terjedelmi okok miatt sajnos el kellett tekintenünk az elhangzott 
hozzászólások, viták és elnöki összefoglalók közlésétől, pedig azok közreadása 
úgy módszertani, mint forrásismereti szempontból igen hasznos lett volna. 

A nyomdai átfutás meggyorsítása végett a kötet tanulmányait egy C 64-es 
személyi számítógépen szerkesztettük meg. így a kötet kivitele nem lett olyan 
tökéletes, mintha nyomdában szedték volna. 

Mindezek ellenére reméljük, hogy az olvasók nem fogják vállalkozásunkat 
hiábavalónak tartani. Amennyiben konferenciánk témája, illetve a kötet tartalma 
felkelti érdeklődésüket, úgy reméljük megtisztelnek minket azzal, hogy az 
1988-ban Salgótarjánban rendezendő, immár harmadik társadalomtörténeti 
konferenciára — amely a "Társadalmi konfliktusok" címet fogja viselni --, ismét 
vagy még csak először, de el fognak jönni. 
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A konferencia szakmai programjának kialakítása egyébként kollektív munka 
eredménye volt, s ebben a rendező intézmény rengeteg és önzetlen segítséget 
kapott BENDA GYULÁtól (Magyar Néprajzi Múzeum), FARAGÚ TAMÁStól (Szabó Ervin 
Könyvtár, Budapest Gyűjtemény), GYÁNI GÁBORtól (MTA Történettudományi Intézet), 
KÖVÉR GYÖRGYtői (MKKE Gazdaságtörténeti Tanszék) és TÚTH ZOLTÁNtól (MTA Néprajzi 
Kutató Csoport). Az intézmények nevének feltüntetése ebben az esetben csak azt 
jelenti, hogy említett barátaink a felsorolt munkahelyeken dolgoznak. 

A tanácskozás gondolatának felvetödésétől kezdve messzemenően támogatta 
vállalkozásunkat a Nógrád Megyei Tanács Művelődési Osztálya, sőt a kötet 
megjelentetéséhez anyagiakkal is tetemesen hozzájárult, amit utólag is 
köszönünk. 

Salgótarján, 1987 Kisasszony hava 

A SZERKESZTŐ 



Horváth István: 

A KONFERENCIA KÖSZÖNTÉSE A RENDEZŐ MEGYE NEVÉBEN 

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a konferencia valamennyi résztvevőjét 
a Nógrád Megyei Tanács vezetése nevében. 

Szabadjon azonban külön is megkülönböztetett tisztelettel üdvözölnöm azokat 
a kollégákat, akik Nógrád megye szülöttei ugyan, de a nógrádi táj kultúrájából 
merített alapélményeiket, tapasztalataikat más városokban, más közigazgatási 
egységekben fejtik ki, s ezen konferencia kapcsán ismét ellátogattak a 
szülőföldre, s három napig vendégeink lesznek. 

Nógrád megye kultúrális vezetése az utóbbi időben egyre inkább arra 
ösztönzi intézményeit, hogy minél gyakrabban tartsanak olyan összejöveteleket, 
amelyeken tudományáguk legújabb, legfrisebb kutatási eredményeivel ismertetik 
meg munkahelyeink dolgozóit, illetve a megyében élő összes érdeklődőt. 

Ahogy a rendező intézmény nevében Varga László is említette, mi legalább 
annyira szurkoltunk mint ők, és szurkolunk most is sőt ezen túlmenően is 
segítettük eddig a Levéltárat abban, hogy ez a figyelemre méltó vállalkozásuk — 
amit a három napos konferencia tematikája igen mélyen és bőségesen tükröz — 
sikeresen záruljon. 

Gondolom nem szükséges részleteznem — így hát csak megemlítem azt — , hogy 
áz intézményeink közül a megyei Levéltár az, amely a leghányatottabb történetet 
mondhatja magáénak, hiszen csak 1968, tehát nem túlságosan régóta tevékenykedik 
újra a megyében. De így is azt hiszem, hogy azon a nyomon halad tovább a megyei 
Levéltár fiatal garnitúrája, amelyet a hazatelepítésben tevékenykedő és oly 
fájdalmasan rövid ideig közöttünk élő Schneider Miklós kövezett ki. 

Én úgy gondolom, hogy egyedül az itteni levéltári tapasztalatok alapján ezt 
a konferenciát nem lehetett volna megrendezni. Ehhez én úgy hiszem, hogy mind 
módszerbeli, mind szervezésbeli segítséget jelentettek azok az előzmények, 
amelyek egy másik társintézményhez, a Múzeumhoz kötődnek. Múzeumunk ugyanis — 
nem élve át ilyen hányatott sorsot — örvendetes módon már több éve szervezi az 
ilyen típusú országos történésztalálkozókat, konferenciákat, konzultációkat és 
eszmecseréket. 

Szeretnénk azt remélni, hogy ezután már két intézményünk fog olyan országos 
visszhangot kivívni saját munkájával — és nem valamiféle ráakasztott 
cafrangosság alapján — , ami Önöket is örömmel töltheti el, s ezt követően is 
szívesen vesznek részt az ilyen típusú kezdeményezéseinkben. 

Mondandóm legfontosabb gondolatát végezetül mégegyszer megismétlem: 
Szeretettel köszöntöm Önöket itt Salgótarjánban a megyei vezetés és a rendező 
intézményünk nevében. Kívánom azt, hogy ez a konferencia mint ahogy a program 
alapján igen színvonalasnak ígérkezik, ezt az ígéretességét beváltsa és Önökkel, 
történészekkel, múzeológusokkal és levéltárosokkal az elkövetkező években itt 
Nógrád megyében minél gyakrabban találkozzunk, és ezen találkozások 
mindannyiunknak a szakmai örömökön túl, emberi megnyugvást és boldogságot is 
jelentsenek. 

A konferenciának jó munkát kívánok. 
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TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÓDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Kövér György: 

A KONFERENCIA MEGNYITÁSA 

Tisztelt Konferencia! 

Mindenek előtt — azt hiszem mindnyájunk nevében — köszönjük Nógrád 
megyének, a salgótarjáni levéltárosoknak és a Nógrád Megyei Levéltárnak, hogy 
lehetővé tette számunkra ennek a társadalomtörténeti tanácskozásnak a 
megtartását. Talán nem mindenki tudja, de a nem helybeli szervezők nevében 
nyugodtan kijelenthetem, hogy Nógrád támogatása nélkül sohasem került volna sor 
erre a konferenciára. 

Valamit arról is illene a bevezetőben szólni, hogyan és milyen céllal jött 
létre ezen konferencia, hova nyúlnak a gyökerei. Azok, akikhez eljutott a 
konferenciára szólító első tájékozódó levelünk (és minden magyarországi 
levéltárnak, múzeumnak, történelmi intézetnek és tanszéknek elküldtük) bizonyára 
feltette magának a kérdést, kik ezek, mit akarnak tulajdonképpen? Már magában az 
indításban is volt valami irritáló (erről van néhány visszajelzésünk), hiszen 
milyen összejövetel az, ahol nem válogatják előre ki a résztvevőket, hanem 
mindenféle indiszkrét (és talán néhol ügyetlenül és bugyután fogalmazott) 
kérdéseket tesznek fel, zömmel ismeretlen címzetteknek. Arra, hogy kik vagyunk 
és mit csinálunk, arra remélhetőleg két és félnapos szakmai programunk megadja a 
választ. 'Hogy a konferencia szervezői kik és mit akartak, arra azt hiszem ez az 
alkalom a legmegfelelőbb, hogy bemutatkozó jellegű rövid választ próbáljunk 
adni. 

Mint látható volt, nem egy helyen dolgozunk. Ha demográfiai szempontból 
nézzük, egy generációnak is legfeljebb alsó és felső kohorszát alkotjuk. 
Különböző egyetemekről jöttünk, eredetileg rendkívül különböző iskolázottsággal 
és vonzalmakkal. Az ELTE-n a hatvanas évek második felében végzett idősebb 
évjárat (Benda, Faragó, Tóth Zoltán) mindegyike még politikatörténeti, 
ideológiatörténeti témából szakdolgozott, és nagyrészt autodidakta 
történeti-statisztikai, demográfiai és szociológiai studiumok révén jutott el a 
társadalomtörténethez. Erre első munkahelyeik (amelyek nem mondhatók sem a 
historiográfia fellegvárának, sem perifériájának) ösztönzést és lehetőséget 
adtak, bár volt akit épp az állásváltoztatás kényszere sodort a 
társadalomtörténet felé. Ez a mag alakította meg azután 1975-78 között a KSH 
"szakszervezeti" önképzőkörét (a szakszervezeti fedőnév a teremigényléshez 
kellett), amely igen koncepciózus keretben szervezte a hiányzó "műhelyt". 
Egyrészt munkabeszámolóknak adott helyet, másrészt nemzetközi társadalomelméleti 
koncepciókat referált (Parsonstól Marxon, Weberen keresztül Lenski-ig, Offe-ig, 
majd a hazai koncepciókat tekintette át Hajnaltól, Szekfűtől kezdve Karácsonyon, 
Erdein, Bibón át Makkaiig és Berend-Ránkiig. A kör nyitott volt. Néprajzosok és 
szociológusok egyaránt látogatták. Akkoriban fővárosivá vedlő ifjoncként 
vetődtem el magam is az egyik munkabeszámolóra. Nem generációs alapon 
szerveződött, bár zömmel fiatalok voltunk, de mindenkitől szivesen tanultunk, 
aki nem oktatni akart bennünket. Néha felvetődött valami közös munka terve is, 
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azonban ilyenkor mindig kiütköztek a nézeteltérések, mindenki visszabújt 
csigaházába, s az önképzőkör — minden külön értesítés nélkül — csipkerózsika 
álomba merült. 

1982 tavaszán, merült fel felélesztésének gondolata. A dolog — a kor 
szellemének megfelelően — "informális vállalkozásként" jött létre. Talán 
kevésbé koncepciózusán mint a korábbi, 3e kevésbé ezoterikusán is. Egyrészt 
nyitott a vidéken, partizánmódra társadalomtörténettel foglalkozók felé, 
másrészt fő feladatának "az azonos típusú témákkal gyötrődők személyes 
megismerkedését" vallotta és a kutatási beszámolókra, az információáramoltatásra 
helyezte a Hangsúlyt. A KSH könyvtárából való kiűzetésünk után az MKKE 
Gazdaságtörténeti Tanszékén tudtuk és tudjuk összejöveteleinket megtartani, bár 
itt is volt, akitől kiérdemeltük az "ellenműhely-szeminárium" megtisztelő címet, 
amit tulajdonképpen szivesen vállalnánk, ha volna műhely, ami ellen... 

Alkalmi szakmai közéletünkben ebben az időszakban már az idősebbekkel 
egyenlő szerephez jutott a konferenciaszervezők fiatalabb, debreceni évjárata, 
amelyhez magam is tartozom. Mi (Gyáni, Varga, jómagam) a hetvenes évek első 
felében a KLTE-n végeztünk, s kezdeti eszme- és politikatörténeti érdeklődés 
után többünk már szakdolgozatában társadalomtörténeti témával foglalkozott. 
Ehhez akkoriban Debrecenben több segítséget lehetett kapni és 1968 után a klíma 
is inkább kedvezett az ilyen típusú érdeklődésnek. Ez az indulás azután 
mindvégig megmaradt, miközben levéltárakban és egyetemeken gyarapítottuk 
tapasztalatainkat, lerakódott bennünk annak a hiányérzetnek a tudata, hogy nem 
tudunk egymás szakmai gondjairól, ezen nem tudunk intézményesen segíteni (s az 
intézmények iránt már amúgy is komoly szkepszis élt bennünk), tehát "magad uram, 
ha szolgád nincsen"! 

1982 és 86 közötti összejöveteleinken így eszmét cseréltünk vállalkozókról 
és helyi társadalomról, nemesekről, katonatisztekről, zsellérekről és zsidókról, 
paraszti háztartásról, városokról, de még az "új történetírásról" is. Hogy ennek 
volt-e valami nyeresége, azt nem a szervezőknek kell kiszámítani. Az 
összejöveteleket követő sörözéseken minden esetre sok olyan dolgot 
megbeszéltünk, amire fórum híján másutt nemigen lett volna lehetőségünk. így 
született meg a konferencia szervezésének gondolata is, hogy "körképet adjon a 
18-20. századi társadalomtörténeti kutatás helyzetéről, alkalmazott 
módszereiről, a szóbajöhető források köréről, valamint a leginkább kutatott 
területekről . Őszintén magunk Is meglepődtünk Iz érdeklődés láttán, előre 
magunk sem tudhattuk, hogy ilyen tágas szekértábora van a magyar 
társadalomtörténetírásnak. De semmi okunk, hogy önelégültek lehessünk. 
Legalábbis ezt jelzi, hogy az elméleti és módszertani problémákra vonatkozó 
kérdőpont, oly sok íven kitöltetlen maradt. Nem kívánok ebből messzemenő 
következtetéseket levonni (hiszen nem lenne jó, ha túl komolyan vennénk saját 
magunkat), de annyit mindenképpen elmondhatunk, hogy autodidaktizmusunk valahol 
szükségképpen visszaköszön, és ez további feladatokat is ró ránk. 

Ez alkalommal csak annak a reményemnek adok hangot szervezőtársaim nevében 
is, hogy remélem élni fogunk a salgótarjáni vendégszeretet lehetőségeivel, 
jobban megismerjük egymás eredményeit és gondjait. Ismerkedéskor nem lehet a 
résztvevők számát korlátozni, programunk ezért sikeredett ilyen zsúfoltra. No 
meg azért is, mert mi ugyan gyakorolni akartuk a demokráciát, holott néha még 
tanulnunk kellett volna. De erre a konferencia is kitűnő alkalom azzal, hogy 
önmérsékletet tanúsítunk, és mások számára is egyenlő lehetőséget hagyunk az 
előadásra és a véleménynyilvánításra. 



I. CSOPORTOK, KÖZÖSSÉGEK, EGYESÜLETEK A 18-19. SZÁZADBAN 
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TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÓDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
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Kiss Z. Géza: 

A OUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 1816-1819. ÉVI PÜSPÖKLÁTOGATÁSI 
IRATAINAK FORRÁSÉRTÉKE ÉS EZEK TÖRTÉNETI TANULSÁGAI 

A hazai reformáció helvét fordulata, a 16. század közepe óta fennálló 
egyházkerület a vértes-aljai-, tolnai-, külső-somogyi-, felső-baranyai-, 
alsó-baranyai-bácsi, valamint a solti-, kecskeméti- és pesti egyházmegyék 
keretei között a 18. század végén — Zoványi Jenő adatai szerint — 228 
egyházközséget foglalt magába. 

A püspöki látogatás kezdeményezője és lebonyolítója a tehetséges Báthory 
Gábor superintendens volt, akinek pályája szülőfaluja, Solt elemi iskolájából 
indulva a kecskeméti középiskolán, a debreceni kollégiumon, a marburgi, valamint 
számos svájci és német egyetemen, "...az égből szállott tudományok 
legünnepélyesebb múlató helyein" át vezetett az 1796-ban elnyert pesti lelkészi 
állásig, hogy 12 év múlva, T808-ban egyházkerületének főjegyzője, 1814-től 
kezdve pedig 28 esztendőn keresztül püspöke legyen. Az összeírás 
kezdeményezőjéről szólva gondolnunk kell arra is, hogy az idős püspök erényeit 
és esetleges gyarlóságait még a 18. század formálta. Onnan származik erős 
tekintélytisztelete és a Habsburgok iránti feltétlen lojalitása. Ezzel 
kapcsolatos gondolatait foglalta össze 1799-ben, Pesten publikált 
prédikációjában, amely "Lucifernek (Napoleonnak) az égből lett leesésén való 
öröm" címet viselte, de írásban és szóban sokat foglalkoztatták az egyház élén 
álló főpap erkölcsi magatartásának kérdései is. Mindez azonban nem akadályozta 
meg abban, hogy haláláig szorgalmazza a gyülekezeti élet anyagi bázisának, 
szervezeti kereteinek megújítását, a református gyülekezetek később 
megszilárdult jellemzőinek meggyökereztetését. /I/ 

Forrásunk keletkezése egybeesik a bécsi kongresszus után beállott békés 
időszak kezdetével, a háborús károk számbavételének és begyógyításának 
időszakával. Az aktuális tennivalók mellett elodázhatatlanná tette az alapos 
felmérést az is, hogy a török idők után a Rákóczi szabadságharc, a pestis 
járványok, majd a négy évtizedig tartó artikuláris világ miatt nem látogathatták 
protestáns püspökök egyházkerületeiket. A Türelmi Rendelet, majd az 1790-1791. 
évi törvények megszűntették ugyan a protestáns sérelmeket, de ugyanakkor 
elkezdődtek a francia háborúk, "...amelyek 25 esztendeig dühösködvén, a legjobb 
intézeteket és igyekezeteket éppen annyi esztendeig gátolták". 

Forrásunk az egyházlátogatás előkészítő szakaszának terméke. Báthory püspök 
ugyanis miután meghatározta az eredetileg három egymást követő évre tervezett 
látogatás időrendjét és útvonalát, utasította a gyülekezeteket, hogy a lelkészek 
és presbiterek egyetértően válaszoljanak az általa fogalmazott 10 kérdésre, 
amelyek az eklézsiára, a helyi egyházi igazgatásra, a karitatívumokra, a 
lelkipásztorra, az iskolára, a bábára, a temetőre, a harangozóra, a 
szegénygondozásra és az esetleges gravamenekre vonatkoztak. A legfontosabb 
témákat hordozó I-V. kérdést 38 alkérdésre bontotta, de a sűrűn alkalmazott 
pontosvesszők 5-6 felé bontották a VI-X. kérdéseket is. Kötelezte a lelkészeket 
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arra is, hogy "...az Magok és az Oskola Tanitók Salariomát praescribált mód 
szerint" elkészítsék, hogy a látogatás során kéznél legyenek a legfontosabb 
iratok. 121 

így állt össze az a kitűnő forrásanyag, amely a Ráday Gyűjteményben 
található és egyházmegyénként a községek betűrendjének megfelelően kínálja a 
gazdagabbnál gazdagabb információkat. Ezeket az iratokat vette kezébe Báthory 
püspök akkor, amikor a templomban lezajlott barokkos fogadási ceremónia után 
visszavonult a parókia csendjébe, hogy gyorstollú titkárának diktálja a 
szükséges észrevételeket, vagy a lelkésznek és presbitereinek felteendő 
kérdéseket. /3/ Alighanem az ö tekintélyének köszönheti a mai kutató, hogy e 
jelentések szövege kitűnően olvasható, tömör fogalmazású és tiszta logikájú. Az 
aláírással és pecséttel is hitelesített díjlevelek pedig már már az 
oklevélkiállító kancelláriák igényességét juttatják eszünkbe. A forráscsoport 
kutatója számára azonban mindennél többet ér, hogy a püspök kérdéseire mindig a 
legilletékesebbek válaszoltak és így az írás csodája valóban híven őrzi a 
látogatás pillanatának körülményeit az egész egyházkerületben. 

Aki találkozott már vizitációs jelentésekkel, az nagyon hamar jut arra a 
véleményre, hogy ez az összeállítás bármelyikükkel felveszi a versenyt, mert itt 
minden lap arról árulkodik, hogy Báthory püspök úgy akarta ismerni 
egyházkerületét, akár kedvenc klasszikusait, Horatiust és Vergiliust. Már pedig 
kecskeméti latintanára egykor azt híresztelte róla, hogy ha e két író minden 
művei elvesznének, Báthory Gábor fejből lediktálná azokat... 

A tetszés szerint szaporítható tartalmi kérdések közül itt csak hármat 
emelünk ki, és szives elnézést kérünk azért, hogy példáinkat az általunk 
legjobban ismert dél-baranyai síkságról vesszük, ahol a felső-baranyai 
egyházmegye keretei között több, mint hatvan gyülekezet tevékenykedett. 

A kérdések közül az első helyre maga az eklézsia kívánkozik, mert a 
vizsgálat időpontjában ebben az egyházmegyében a gyülekezet egybeesett a polgári 
értelemben vett községgel, hiszen a falvak nagy részében (Ormánság) ekkor még 
legfeljebb csak egy-egy erdész, csősz vagy pásztor volt katolikus. 

Ez a kérdéscsoport a földesúrra vonatkozó kérdés után, mindjárt az egyház 
"fatumai" után érdeklődik, sőt az egyház leveleit, könyveit tudakolja. Félelmes 
itt az iratok hiánya, amelyek alighanem abban a tűzben hamvadtak el, amit Zrínyi 
katonái gyújtottak 1664-ben akkor, amikor a Dráva északi oldalán 500 községben 
semmisítették meg a török utánpótlás lehetőségeit. Ekkor kezdődtek és 
megszakításokkal a szatmári békéig tartottak az éren-nádon való bujkálás 
keserves esztendei, amelyekből csak itt-ott emelkedik ki egy "rácfutás" (Okorág) 
pusztító emléke, vagy a felszabadító háborúk korából egy-egy képsor, amikor 
egész falvak (Bogdása, Vajszló) népe kényszerült át a Dráván, hogy munkával, meg 
koldulással keresse kenyerét. Az idők zűrzavarát jelzi, hogy a presbiterek ebben 
az ötven évben nem ismerik pontosan volt papjaik nevét, sőt szolgálatuk 
sorrendjét sem. 

Ezzel azonban véget is ért a negatív közlések sora, mert a kérdéscsoport 
másik fele az akkor volt egyházi épületekre vonatkozik és itt azután dúskálhat a 
településtörténész, a művészettörténész, de az is, aki a falusi, egyházi 
értelmiségi réteg lakáskörülményeit kutatja. 

Akinek kedve van, akár épületkatasztert is készíthet arról, hogy miként 
éltek az egyházkerület gyülekezetei a Türelmi Rendelet lehetőségeivel, hiszen a 
lelkészek részletesen közlik, hogy új templomuk (ha van), milyen alapra, milyen 
anyagból készült, hogy a templom karcsú tornyát milyen bádogvirágok díszítik. A 
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kép idáig egyezik a protestáns templomépítészetre vonatkozó ismereteinkkel és a 
püspök naplója is arról beszél, hogy Pestről dél felé haladtában a 
vértes-aljai-, külső-somogyi- és a tolnai egyházmegyékben mindenütt a születő új 
fogadta és "...még a kisebb eklézsiákban is szép kőtemplomokat, bádogos tetejű 
tornyokat, tsinos parókiális házakat" talált és ritkaság számba ment a roskadozó 
templom, meg parókia, amelyeket "TT.az együgyűséget kedvelő régiség erőtlen 
anyagból öszve hányt, vetett". /4/ 

Alighanem alaposan meglepődött a püspök, amikor észrevette, hogy amit a 
Mecsek északi oldalán szabályt erősítő kivételként jegyezett fel naplójába az 
elmaradottságról, az a Mecsek déli lejtőjén szabállyá változott, mert az 
ormánsági részen a 18. század végéig csak a mezővárosi fejlődés útján járó 
Vajszlón, a Petrovszkyak által patronált Drávaiványiban, meg a szőlőtermelésről 
híres Diósviszlón emelkedett karcsú toronnyal ékes, új templom, másutt pedig 
szélesen terpeszkedett a naturális gazdálkodás által determinált talpas világ. A 
látogatás időpontjáig épült új templomok nagyobbik része ugyanis még talpas 
technológiával torony nélkül épült és inkább csak az uradalmi központokban 
sikerült valamely bontásépületből alaphoz való téglát-követ szerezni, amelyre 
azután vályogfalat húztak. Olyan eset is volt (Drávaszabolcs-Iszrő), hogy a 
törökvilágot is túlélt középkori templom megmaradt falaiból építették meg a 
korszerű istenházát...Ki tudja, mi okból, csak a harangvásárlásnál követték az 
itteni gyülekezetek egyöntetűen az idők szavát. Egyszerre csak szégyellni 
kezdték a messzi Grácból, fürge drávai tutajon hozott 20-70 fontos 
csengettyűket, amelyek pedig a 18. század nehéz évtizedeiben messzecsengő, éles 
hangon hirdették feliratuknak megfelelően, hogy "Glória in excelsis Deo". Azután 
megvették a 2-5 mázsás új harangokat, amelyek a statikailag megbízható tornyok 
megépüléséig vaskos gerendákból összerótt lábakra kerültek, mert olyan 
gyülekezet, amelynek egyszerre futotta volna harangra is, toronyra is, nem volt 
az Ormánságban. Aki ez új harangok-méreteire, gyártójára, sok izgalmat kínáló 
feliratára kíváncsi, az kimerítő választ kaphat forrásunkból. Ez az információ 
azért egyedülállóan fontos, mert a harangokat megtizedelte a két világháború, s 
egy részüket az elhanyagolt tornyokban életveszedelem nélkül ma már 
megközelíteni sem lehet... 

A művészettörténet kedvelői ne feledkezzenek meg arról, hogy itt olyan 
precíz felsorolását találják a kálvinista templomok felszerelési tárgyainak: 
úrasztali kendőinek, terítőinek, meg a keresztelés és az úrvacsora alkalmával 
használt, úgynevezett szent edényeinek, ami páratlan kutatási lehetőségeket 
kínál. Dúl a harc egyébként a textíliák világában is az új és a régi között. 
Hétköznapokon "együgyű készüléssel" szőtt, "avétt" abroszok is megteszik, de 
megjelennek már a manufakturális ipar tarka selyemkendői, gyapjú meg bársony 
térítői is. A láda formára képzett úrasztala fiókjában, vagy inkább a parókián, 
az eklézsia javait őrző ládában féltve tárolják ezeket a drága készségeket és 
majd mindenütt az a gyakorlat, mint Vejtiben, hogy "A szent edényeket bé fedező 
setét, veres kendő...tsak Communiókor (úrvacsora) vétetődik elő") 

Ebben a világban a templomi edények is a gyülekezetek szegénységéről 
vallanak. Egy egy aranyozott, ezüstözött kehellyel, tányérral csak szabályt 
erősítő kivételként (Drávafokon, Bogdásán, Sellyén) találkoztunk, mert az 
edények anyaga ekkor még cserép, bádog, ón vagy réz, de Adorjáson még megvan a 
bujdosásból visszahozott fűzfából való kenyeres tányér is. /5/ 

Nem tudom megállni, hogy ne szóljak itt a múltban végleg elsüllyedt vén 
parókiákról. A talpas ház egyik legrégibb, hivatalos leírását adja itt Nagy 
Mihály hiricsi lelkész, akinek parókiáján téglából van ugyan már a kémény, de 
egyébként fatalpakra, vesszőből, sárból készült. Az épület közepén konyha 
található, ebből nyílik a mi esetünkben két "tsinos és alkalmatos" szoba. Vele 
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egy fedél alatt van az "elég jó készületú" kamra és jó állapotban vannak a 
melléképületek is. Ennél lenyegesen jobb körülményeket csak a vajszlói parókián 
találunk, ahol három, mezővárosi kényelemmel berendezett, padlós szobát használ 
a lelkész elfogadható bútorzattal, de a teteje annak is "gyikénysással fedett 
vala". A többi ormánsági parókiáról azonban nem sok jót mondhatunk. 
legrosszabbak között van a két szobás palkonyai parókia, amelyek közül "...az 
edjik Tseléd Ház, a másik Tanuló; igen avult megh öregedett szobák". A posványos 
helyen épült besencei parókián (és még sok más helyen) minden megromlik és 
penészedik. A drávafoki parókia meg nem is lakóháznak, hanem eredetileg 
oratóriumnak (imaháznak) készült és csak akkor költöztették bele a lelkészt, 
amikor 1802-ben felépült az új templom, de a látogatás időpontjában a ház már 
"egészlen elsüllyedt a földbe, mindég vizes, s annál fogva büdös és dűlőfélben 
van"") 

Bizony olyan közelből mutatja az egykori valóságot ez a pompás forrás, hogy 
szinte az orrunkban van e régi épületek dohos szaga, /6/ s a parókiába lépve 
csak akkor érezzük magunkat otthonosabban, amikor a paraszti kézzel készített, 
durván mázolt kék, meg dohány színű bútorok között egy egy könyvvel rakott tékát 
is találunk. Ezek a nem egyszer értékes könyvek juttatják eszünkbe, hogy ideje 
második kérdéskörünkre térni, mert e házban egyetlen kivétellel a "Nemes 
Debreceni Reftum Collégium" falai között végzett lelkészek élnek, akik talán 
Csokonai iskolatársai, vagy éppen tanítványai voltak. A külföldet járt Szondi 
László vajszlói lelkészen kívül, valamennyi "domi doctus", tehát itthon szerezte 
alapos tudását. Szégyenkezve szól nyelvtudásáról, aki közülük csak "lexicon 
segítségével olvashat" latinul, meg németül, de nincs egyedül széles 
nyelvtudásával a besencei Szelle Benjámin sem, aki "Született nyelven kivül 
beszélhet deákul, olvashat és fordíthat görög és francia könyvekből . Akad, aki 
"sidó könyveket' olvasgat üres óráiban, más meg a Debrecenből hozott könyveiből 
"rázogat Ki" hasznos, természettudományos ismereteket. 

Akit érdekelnek egy adott társadalmi réteg (lelkészek, tanítók) 
életkörülményei, az az egész egyházkerületre vonatkozóan egyedül ebben a 
forrásban találja meg gyülekezetenként a gondosan kiállított díjleveleket, 
amelyek kitöltőitől olyan pontosságot követelt a vizitáló püspök, hogy adott 
esetben a bíróság előtt is megfeleljenek. Az egyházi alkalmazottak fizetése 
azután további következtetésekre is módot ad a kutatónak. A felső-baranyai 
egyházmegyében például a gazdákra és a tőlük vagyonilag függő, velük vérrokoni 
kapcsolatban lévő házaspárokra kivetett természetbeni párbér, a híres lukma 
(papi illeték) járja még mindig és készpénz csak annyi van, amennyi az apró 
gyülekezetekben a stólából csordogál. Ez a középkorból itt maradt naturalitás 
már a 19. század elején is megnyomorította a lelkészek életét; ki hinné, hogy az 
1813-ban készült és itt közölt díjlevél másolatát írta alá az édesapám, amikor 
1913-ban átvette a kákxcsi parókiát a nagyapámtól és 1915-től talán a pengő 
megjelenéséig ez volt a létalapja nagybátyámnak, a néprajztudós Kiss Gézának 
is... És nemcsak az volt a baj ezzel a jövedelemmel, hogy természetbeni volt, 
hanem az is, hogy csak a legjobb esztendőkben sikerült maradéktalanul beszedni. 
A restancia mennyiségéről a lelkészek nem igen írnak, csak viszlói társuk 
sorolja fel, hogy 1812-ből sok restancia maradt búzából, borból, fából, 
sódarból, de azután sietve megjegyzi, hogy "...a nagy szükség miatt rajtok nem 
kegyetlenkedünk", vagyis nem veszik igénybe a megyei egzekuciót. Annyit talán 
még a jövedelmi viszonyokhoz, hogy a protestáns gyülekezeteknek kegyura nem 
volt, bizonyos állandó jövedelmet garantáló föld pedig az úrbérrendezés előtt (a 
felső-baranyai egyházmegyében) 1-3 holdnál több nem volt, de az is rendszerint 
úgy, mint Drávafokon "...erdő mellett lévő zugolyokban, vizenyős lapályokban, 
kár torkában", vagy Palkonya esetén a Drava parti Ravitzán, ahol a termést 
"... az árviz minden esztendőben elviszi". 
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Szólni kellene még a tanítóról is, de a Dráva menti példák igen szomorúak. 
Az apró gyülekezetek gyakran képtelenek Kecskemétről, vagy Debrecenből 
akadémikus rektort hozni, ezért a gyermekeket vagy a bizonytalan képzettségű 
mester tanítja, vagy jobb esetben a lelkész. Az iskolaterem pedig vagy a parókia 
egyik szobája, vagy annak udvarán lévő külön épület, de a gyermekek jelentős 
jiányada nyáron a munka, télen pedig a lábbeli hiánya miatt nincs az iskolában. 
Tudásuk is csak annyi, amit az olcsóbb első évben magukra szednek olvasásból 
számolásból, éneklésből. Az írást nem is említem, mert abban a naturális 
világban, amelyben minden ügyet el lehet intézni napi járóföldön belül, nem volt 
szükség rá. A vajszlói uradalom által 22 községbe kiküldött körleveleken, sok 
éven át is csak szabályt erősítő kivételként akadt olyan bíró, aki nem 
kereszttel igazolta azok átvételét és még az 1886-os püspöklátogatás során is 
panaszolják a lelkészek, hogy a presbiterek jó része nem tud írni. /7/ A mai 
kutatónak talán ennél is nagyobb szomorúságot okoznak a püspök által megkövetelt 
tanulói névsorok, amelyek olyan családok neveit őrzik, amelyeknek 70-80 
százalékával a török defterekben is találkozhatunk, de aki keresné mai 
leszármazottaikat, az Adorjáson már senkit sem találhat, Kóróson és sok más 
községben pedig csak néhány öreget. Még Kákicson is csak két házban élnek már 
ennek a világnak a maradékai. Ha következetesek lennénk forrásunk nyelvezetéhez, 
akkor itt most az Ormánságra gondolva azt kellene írnunk, hogy "A régiek 
elmúltak, íme újjá lett minden". 

A társadalomtörténet itt jelenlévő kutatói számára alighanem azok a 
lehetőségek a legvonzóbbak, amelyeket forrásunk presbitériumokra vonatkozó 
kérdésköre nyújt. Valamennyien úgy tudjuk, hogy a világi személyekből választott 
presbitérium a kálvini egyházszervezet elválaszthatatlan tartozéka, de a magyar 
egyháztörténet ismerői jól tudják azt is, hogy ez a szó a 17. századtól, itt nem 
részletezhető tartalmának hordozója.volt. /8/ Itt most meg kell elégednünk annak 
hangsúlyozásával, hogy a világi személyekből választott és az egyház hűséges 
szolgálatára felesketett testületnek az a formája, amelyet ma ismerünk, a 
napóleoni háborúk után kezdődő új fejlődés talaján született. Forrásunknak pedig 
mindenek előtt azt köszönhetjük, hogy a falusi igazgatásnak abba a korszakába 
enged pontos bepillantást, amelyet még eltakar előlünk a szóbeliség gyakorl.ata. 

Mindenek előtt a falusi vezetők választásának igen régi szokások által 
motivált mechanizmusa tarthat számot érdeklődésünkre. Kákics esetén például úgy 
tűnik, hogy még mindig az egész "kösség" dönt, mert a 10 tagú testület tagjai 
"választattak az egész gyülekezet által". Czunban a presbitérium öt tagját 
megint a "kösség" választja , de a választást a lelkész bírálja felül, és csak 
abban az esetben esketi fel a testület tagjait, ha azokat egyházi szolgálatra 
alkalmasnak találja. Hiricsen a presbiterek a bíró házánál választatnak és a 
parókián tesznek esküt. A felső-baranyai egyházmegyére vonatkozó forrásokban a 
19. század elején még szívesen használják a "belső és külső tanács" elnevezést, 
amelyek közül az első mindig a presbitériumra vonatkozik, i második pedig az 
elöljárók testületére, akik gyakran szerepelnek "a bíró és esköttyei" néven. 
Rádon a külső tanács tagjai választják a presbitériumot, de a belső tanáccsal 
együtt ellenőrzik a kurátort, aki mellett — talán az ősi tízes beosztás 
emlékeként — két dekánus áll. 

Önálló tanulmányban kellene összegezni, majd elemezni a létező variánsokat, 
de az ormánsági valóság talaján született értékelés kulcsát megtaláljuk a 
vajszlói jelentés egy mondatában is. "A presbiterek — írja a jelentést készítő 
Naszvadi Sámuel nótárius — a népnek eleji altal választatván, állíttattak 
tizenketten". Más forrásokból tudjuk, hogy a "nép eleji", I gazdag családfők 
nagyobb tekintélyt élveznek régtől fogva ebben a társadalomban, mint a változó 
kor igényei szerint rendelt egyházi, vagy világi funkcionáriusok. Ez utóbbiak 
tevékenységét ugyanis még ebben a világban is fékezi az a tény, hogy nemcsak 



24 

tekintélyes emberek, hanem ugyanakkor sok szegény embernek ismerősei, sőt 
rokonai is, és a vér szava helyenként erősebb, mint a hatalomé, amelynek 
szolgálatára rendeltettek. Ebben a világban nem ez az egyedüli eset, amikor a 
kutató belebotlik az ősi társadalmi mechanizmusok és a születő bürokrácia 
konfliktusába. 

Úgy tűnik, a három átfogó téma után már csak formális az előadónak az az 
állítása, hogy ez az anyag szinte korlátlan lehetőséget kínál a községenként, 
vagy akár régiónként való feldolgozásra, sőt olvasása közben erős csábítás ér 
minden vérbeli tollforgatót történeti riportázs írására is. 

Forrásunk természetéből adódik, hogy használata nemcsak az integrálást 
teszi lehetővé, hanem egyes részletek totalitárius igényű megközelítését is. 

Itt van mindjárt a harangozó figurája, akiről szinte csak azt tudjuk, hogy 
szerény egyházi jövedelem ellenében a lelkész által rendelt időben meghúzza a 
harangokat és rendben tartja a templomot, meg a környékét. Ha azonban elővesszük 
a rávonatkozó kérdéscsoportot, amelyre 228 lelkész felelt, akkor magunk is 
megijedünk a sematikus kép mögött húzódó valóság sokféleségétől. 

A forrásban lapozgatva az látjuk, hogy Lúzsokon két Kila (192 kilogramm) 
búza a harangozó fizetése, s ezt a járandóságot Szenterzsébeten egy pár bocskor 
egészíti ki. Csarnőtán a harangozó mindössze 3 icce bort kap szüretkor, minden 
házaspártól, de az együttérző lelkész odaírja zárójelben: "Nota bene, 80 pár van 
tsak!" 

Gyakran származik helyi feszültség abból, hogy a lelkészek szeretnék 
személyes szolgálatra is igénybe venni a harangozót. Azt írja például 
harangozójárói a vajszlói lelkész, hogy kötelessége "eddig tsak a harangozásban 
határozódott meg úgy, hogy se fát nem vág, sem az udvaron egy szál gazhoz hozzá 
nem nyúl, mert nincs kötelességében!" Tovább forgatva a forrásokat kiderül az 
"is, hogy a kortársak nálunk fontosabbnak ítélvén a közösségi érdeket szolgáló 
harangozót, sok helyütt felmentették a jobbágyokat terhelő szolgáltatások vagy 
azok egy része alól. A példák tömegéből ragadjuk ki a siklósi harangozót, aki 30 
forint fizetés mellett egy fejelés csizmát, meg egy bocskort is kapott és 
mentesült minden megyei és városi munkától. Nagyharsányi társa 20 akó bor 
illetmény mellett szabados volt a helység terheitől. A szegényebb 
Nyugat-Baranyában a büdösfai (rózsafai) harangozóról meg egyenesen azt írták, 
hogy "Maga fejében portiot nem ad..., s az egész apja háza népe Vármegye és 
Helység"dolgaitól szabados". Sellyén a porció-pénz fizetése alól mentesül a 
harangozó és nem kell, hogy hosszúfuvarba járjon, Gyöngyfán meg "...harminc napi 
robotnak kiszolgálása" a teljes fizetése. 

A sok szegény eklézsia közt Hirics volt az egyetlen, ahol a preoráns 
lelkészt kötelezték 1 Kila zab, meg négy forspont ellenében a harangozásra, de 
ahol mester volt, ott igen gyakran annak kellett vállalni a harangozást is. 
Különös, hogy még ebben a szegény világban is ránkvicsorít a források lapjairól 
az emberi irigység. A terehegyi lelkész például külön hangsúlyozza, hogy bár "ta 
-nítványaival együtt harangoz a mester, de mégis 12 forint az évi fizetése7*"!" 
Okorági társa meg, ha a harangozást nem is irigyli a mestertől, de azt igen, 
hogy "... ezért minden gazda fizet neki egy egész Disznó Lábat". 

Sokáig szemelgethetnék a csemegéket ennek a remek forrásnak a lapjairól, de 
talán így is elfogadható az az állításunk, hogy ez a forráscsoport a regionális 
kutatásban domináló állami- és földesúri források nagyhasznú kiegészítője, a 
nemzeti történetírást pompás ízekkel gazdagító "helyi különös" kimeríthetetlen 
tára. Értékét csak fokozza, hogy összeállítói semmit sem takargattak, hanem 
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pontos valóságfelméréssel szereztek érvényt a megújulást szorgalmazó püspök 
jelmondatának: "Erranti medicina confesslo est". 

JEGYZETEK 

/l/ Életrajzi adatokra és bibliográfiára lsd. Zoványi Jenő: Magyarországi 
protestáns egyháztörténeti lexikon. Bp. 1977. 56. p. 

/2/ Báthory Gábor dunamelléki superintendens látogatása 1816-1819-ben. Pro-
testáns Egyházi és Iskolai Lápok (továbbiakban: Pr. E. I. L.) 1885. Bá-
thory Gábor körlevele. A kérdésekhez: 202-205. p. 

/3/ Az egyházlátogatás barokkos külsőségeihez a Pr. E. I. L. 1885. évi 
közleményében: Báthory Gábor Diáriuma. 

/4/ Pr. E. I. L. 1885. 299. Diárium. 

/5/ A templomokra és a berendezési tárgyakra vonatkozó részletes közlések 
községenként az eklézsiával foglalkozó rovatban. 

/6/ Az építészet átalakulásához Kiss Géza: Az ormánsági szakrális építmé-
nyek (templomok, tornyok, parókiák) metamorfózisa a Türelmi Rendelet 
utáni évtizedekben. PAB-VEAB Értesitő 1986. 143-151. p. 

/7/ A világi források egyértelműen arról beszélnek, hogy a hosszan elnyúló 
naturális gazdálkodás miatt szóbeli volt a ormánsági civilizáció. 

/8/ Pokoly József: Az első magyar református presbitériumok keletkezése és 
szervezete. Protestáns Szemle 1891. Révész Kálmán: A presbyterium 
legelső nyomai a haza református egyházban. Protestáns Szemle 1892. 





RENDI TÁRSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÚDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Szomszéd András: 

A CIGÁNYSÁGGAL KAPCSOLATOS ÖSSZEÍRÁSOK ÉS STATUTUMOK FORRÁSÉRTÉKE A 
17. SZÁZAD MÁSODIK FELÉTŐL A 19. SZÁZAD KÖZEPÉIG 

A cigánysággal foglalkozó források levéltárunkban a 17. sz. második felétől 
találhatók szórványosan. A korai források általában rendeletek, statutumok, 
melyeknek tárgya a cigány népcsoport rendészeti megregulá/ása, illetve a megye 
területéről való kiűzése. Az 1679-ben kelt statutum szerint pl.: "A cigányság 
istentelen népét bárki ... a megye területén ... szabadon ... minden könyörulet 
nélkül elfoghatja ... és üldözheti". 

A 17. század végén — 1691-ben — , a viszonylag konszolidáltabb helyzet, a 
munkáskéz hiánya, már bizonyos feltételek mellett lehetővé teszi Nógrád 
vármegyében is e népcsoportnak, hogy ellenőrzés mellett, a földesurak telkein 
csoportosan vagy egyénenként letelepedhessenek. A vajdaság intézményéről is itt 
esik először szó. 

III. Károly 1724-ben kiadott rendelete nyomán kötelezően össze kell írni a 
cigányokat. (Az összeírás végrehajtására mindössze három hónapot adnak.) Ennek 
az intézkedésnek megyei eredménye a losonci járásból fennmaradt összeírás az 
1725-ös évből. Az összeírás 15 család — összesen 77 fő — névanyagát, 
életkorát, telepítő, vagy befogadó földesuraik, illetve azoknak a településeknek 
a nevét tartalmazza, akikkel és ahová majdan a cigányoknak le kell telepedniük. 

Az 1750-es évekből vannak adataink az uradalmak nagyobb arányú 
telepítéseiről. Ekkor pl. a gácsi uradalom 13 falvába telepítenek 25 felnőtt 
cigány férfit. (A nők és gyermekek száma ismeretlen.) A Forgáchok is telepítenek 
szécsényi uradalmukba, 13 faluba 28 felnőtt férfit. (A nők és gyermekek száma 
itt is ismeretlen.) A telepítők között egyháziakat is találunk. Eszterházy Imre 
püspök gazdatisztje például oly buzgalommal hajtja végre a telepítési utasítást, 
hogy Koháry András cigányait is püspöki alattvalóknak íratja össze. 

Az eddig említett összeírások esetlegesek, nem egységes szempontok szerint 
készültek, és nem minden járásból maradtak meg. Mindezek ellenére elég nagy 
valószínűséggel megállapíthatjuk, hogy a birtokos nemesség messzemenően 
támogatta a telepítéseket, melyek révén ingyen munkaerőhöz jutott, mégpedig 
olyan munkaerőhöz, aminek szűkében volt. A cigányság ugyanis értett a 
vályogvetéshez, a téglaégetéshez, de értett a vasmegmunkáláshoz — szögverés, 
ácskapcsok, pántok, láncok készítése stb. — , és olyan egyéb iparos 
tevékenységet is folyatott a távoli eldugott falvakban, amit a céhes ipar szűk 
keretei miatt nem tudott kielégíteni. 

Nyomon követhetők azok az intézkedések is, melyeknek következtében a már 
korábban bejövő cigányság részben megtelepszik. 

Az országosan egységesen elrendelt összeírások Mária Terézia és II. József 
uralkodása alatt születtek. A felvilágosodás szellemében fogant rendelkezések 
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"... az állandó lakhely nélkül bolyongó, és ide-oda osonva ismételt kihágásokkal 
vétkező" cigányokat a hatalom eszközeivel próbálják letelepíteni és a falu 
társadalmába beilleszteni. Ennek érdekében, meg hogy ellenőrizni tudják az 
eredményeket, több évben folyamatosan összeíratják a megyékkel a cigányságot. A 
fennmaradt összeírások évei: 1767/68., 1775., 1776. és 1777. 

Az 1767/68-as katonai évre járásonként készített összeírás a cigányság 
számszerű adatai mellett foglalkozásukat is feltünteti. Itt kaptam először 
választ arra, hogy a földesúr a letelepített cigánycsalád felnőtt tagjaitól 
konkrétan milyen ipari jellegű szolgáltatást kapott. (Főleg kovács és muzsikus 
mesterséget folytatnak.) 

Az összeírás két járás tekintetében megmutatta a cigányság térbeli 
elhelyezkedését is. Ebből megállapítható, hogy főleg falulakók. 

Sokkal bővebbek a hetvenes évek összeírásai. Ezek 12 rovatából az alábbi 
kérdésekre kapunk válaszokat: 

Melyek azok a települések, ahol telepített cigányok vannak? 
A cigány, vagy özvegyének a neve? 
A gyermekek száma és koruk? 
Milyen a neveltetésük (oktatásuk), milyen munkát végeznek? 
Lakásuk: házban, kunyhóban, vagy sátorban laknak? 
Jogállásuk: jobbágy, zsellér, házatlan zsellér? 
A szülők és gyermekek öltözködése? 
A felnőttek miből élnek, milyen munkát végeznek? 
A helyi bírónak, vagy a vajdának vannak-e alávetve? 
Elhullott állatok húsával táplálkoznak-e? 
Lókereskedéssel illetve cserével foglalkoznak-e? 
Hová, mennyit adóznak? 

A fenti kérdésekre adott válaszok alkalmasak a családlétszám és az 
össznépesség megállapítására, de emellett a népcsoport vándorlását is nyomon 
követhetjük. Ugyanakkor az összeírások fogyatékosságai, ellentmondásai is 
kitűnnek. Erre az időre datálhatók ugyanis azok a rendelkezések, melyek a 
cigánygyerekek nem cigánycsaládokhoz való kötelező adását írják elő. Ezen 
intézkedés következménye lehet, hogy feltűnően kevés például a leányok aránya a 
fiúkéhoz képest. De megválaszolásra váró kérdés az is, hogy a családok száma 
miért mutat olyan erős emelkedést 1777-ben 1775-höz képest. (Ezen összeírások 
kor és nem szerinti megoszlását az I. sz. táblázat mutatja.) 

A gyermekek neveltetésére adott válaszok általában sablonosak. 
"Neveltetnek, mint a falusiak", "cigány módon neveltetnek", de több helyen 
találni megjegyzést arra vonatkozóan, nogy milyen szakmát tanulnak, illetve 
milyen munkát végeznek a 10-18 év közötti cigányfiúk. Iskolába járásukra viszont 
elenyésző adatot találtam. 

Életmódjukra, lakáskörülményeikre, öltözködésükre, elhullott állatokkal 
való táplálkozásukra utaló adatokból ellenben nagyon jól kirajzolható a kép a 
beilleszkedésüket illetően. Kimutatható többek között az is, hogy járásonként 
mennyire eltérő magatartási normákat.követnek. 

Az összeírások tanúsága szerint a vajdai intézmény erre az időre 
megszűntnek látszik, mindenütt — legalábbis ,az összeírások szerint — a helyi 
bíró alávetettjei a cigányok. 

A foglalkozási rovatok adatai szerint a legelterjedtebbek a fémek 
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megmunkálásával kapcsolatos mesterségek (kovács, szegkovács, lakatos), de van 
üstfoltozó is. A második helyen áll a szórakoztatás, a zenélés. A földműveléssel 
mindössze négy család foglalkozik. A lókereskedelmet sehol sem gyakorolják. 

Az is kitűnik az összeírások foglalkozási rovataiból, hogy a cigányközösség 
saját maga számára sohasem termel. Termelői tevékenységük mindig a 
cigányközösségen kívüliek számára jelenthetett használható árút. A 
cigányközösség részére a fogyasztó mindig a nem cigány, a paraszt. A 
cigánycsoportok megélhetését mindig is a nem cigánynépesség biztosította, 
cserébe a cigányok ilyen vagy olyan tevékenységéért. 

A 18. század hetvenes éveiben keletkezett cigányösszeírások számadatai 
alkalmasak arra, hogy összehasonlítsuk azokat a nem cigány lakosság 
Összeírásaival. Ezek egybevetése azt mutatja, hogy a cigánylakosság az 
összlakosságnak 1775-ben 0,77 %-át, 1776-ban 0,96 %-át, 1777-ben 1,2 %-át teszi 
ki. 

Az állami adózásra csak részben vannak adataink. A hiányzó járások esetében 
pedig becslésekre vagyunk utalva. (Megyei szinten nem jelentős, 100-250 forintot 
tehetett ki évenként a cigányság adója.) 

Ugyancsak becslésekre szorulunk a telepítő földesurak számára végzett 
robotmunka tekintetében is, ugyanis a jogállást tartalmazó rublikákat hiányosan 
töltötték ki. Ha fele-fele arányban vesszük a házas- és házatlan zsellér 
jogállású cigánycsaládokat, akkor például 1777-ben a 427 család 3800 
gyalogrobottal tartozott földesurainak. 

A szakirodalom egységes abban, hogy a két uralkodó rendeletei a 
megtelepedést illetően elérték céljukat. Hozzávetőlegesen a magyar királyságban 
40-50000-re teszik azon cigányok számát, akik első lakói lettek a faluszéli 
cigánytelepeknek. Újabb gondot a török birodalomból érkezett, ún. oláhcigányság 
megjelenése jelentett, akik mivel állandóan vándoroltak, az összeírási lapokon 
sem szerepelnek. 

Ezek ellen az új bevándorlók ellen — kik szokásaikban és kultúrájukban is 
erősen eltérnek az itt már letelepedettekétől — , hozza a megye 1806-ban 
rendeletét, melynek lényege, hogy szigorítsák meg utipassusuk kiadását, és a 
községi bírák közmunkára foghassák be a vándorló csoportokat. 

A már korábban letelepedett cigányság összeírása levéltárunkban 1838-ból 
három járásból: (kékkői, losonci, szécsényi), 1844-ből pedig egy járásból, a 
fülekiből maradt meg. Bár két időmetszetben keletkeznek az összeírások, 
kérdőpontjai azonosak. 

A 19. sz. 30-as 40-es éveiben keletkezett összeírások négy összetett 
kérdésre adnak választ: 

1. A cigány férfinak és feleségének neve, életkora, gyermekeinek neve és 
életkora? 

2. Hány esztendeje élnek a faluban? 
3. Mivel foglalkoznak? 
4. Milyen a magatartásuk, voltak-e büntetve? 

(Megyei és járási szinten az adott időszakban a cigányság létszámát és 
foglalkoztatottságát a II. sz. táblázat mutatja.) 

Hangsúlyozom, hogy ezek az adatok a letelepedett cigányságra érvényesek. A 
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megyében 1777-ben 427 családban 1873 cigány személyt, a reformkorban 630 
családban 2658-at írtak össze. Ez mintegy 140 X-os gyarapodást jelent. Amíg 
1777-ben egy átlagos cigány család 4,38 főből állt, addig ez az átlag 50 év 
múlva 4,31-re módosult. Ez az adat ellentmondani látszik a nagycsalád modellnek. 
Természetesen ez nem zárja ki a 7, 9 gyermekes családok meglétét sem. 

Ami a foglalkozásokat illeti: Összefoglalva lásd a III. sz. táblázatban. 

Kovács mesterségből él a férfiak 47,4 X-a (356 fő), közülük hetvenen 
hegedülnek is. Összességében ipari és kézműipari jellegű munkát végez a felnőtt 
cigány férfi lakosok közül 404 fő (53,79 X). Mezőgazdasági, vagy ahhoz közel eső 
területen dolgozik a cigány férfiak közül 76 fő (10,1 X). Földművelőként 
mindössze 1 főt írnak össze, míg 1775-ben 5 főt. Bár az összeírások azt 
mutatják, hogy földrajzilag főleg a falvakban telepednek meg, ez mégsem azt 
jelentette, hogy földművelőkké váltak volna. Vidéki jelenlétüket részben az 
indokolja, hogy a városok igyekeznek távol tartani őket maguktól — esetünkben 
csak Losoncra igaz ez — másrészt az a tény, hogy ócskavasból, öregszerszámokból 
láncokat, kapcsokat, fúrókat, szegeket és egyéb használati eszközöket tudnak 
készíteni, továbbá értettek a lópatkoláshoz, a lovak gyógyításához, s így 
hasznossá tették magukat a falvakban, az uradalmak gazdaságaiban, és 
feltehetőleg a cigányok is megtalálták számításukat. 

A 19. sz-ban a lótartási tilalom, illetve a lóval való kereskedés 
megtiltása már nem volt érvényben. így nem véletlen, hogy a felnőtt cigány 
férfiak 5 X-a (39 fő) kupeckedésből él. A 19. sz. első felében keletkezett 
összeírások egyes járásokban a cigány nőknél is jeleznek foglalkozást. 
Madzagkötéssel, meszelőkészítéssel, kelmefestéssel foglalkoznak, sőt egy esetben 
a falu bábájának tisztét is cigány nő tölti be. Közvetve bár, de a cigány 
ifjúság "szakmára tanítására" is vannak adataink, amikor a 10-18 év közötti 
fiúknál, lányoknál szakma megjelölést találunk. 

A belső vándorlás lelassul, egyes helyeken szinte megszűnt. A járások 
nagyrészének férfi lakossága vagy helyben született, így nevük mellett 
"törzsökös" megjelölés szerepel, vagy pedig 20-50 éve már annak a helységnek a 
lakója, ahol összeírták őket. 

Legstabilabb a helyben lakás a szécsényi járásban, kisebb vándorlásokat 
tapasztalhatunk a füleki járásban. 

Rendkívül érdekesek a magatartásra vonatkozó bejegyzések. A kékkői járásban 
pl. a 173 felnőtt férfiből mindössze 7 volt fenyítve (4 X), a losonci járásban 
lopás miatt 3 személyt büntettek meg, közülük az egyik 10 éves gyermek. A 
szécsényi járásban lopás miatt két férfi és két nő volt büntetve és egyéb 
kihágásokért (káronkodás, verekedés, hamisság) 24-en "szenvedték el a bíró 
pálcáját". 

Jó viseletükre is van egy-két példa. Pl. Szécsény 111 cigány lakosa közül 
egy sem volt megbüntetve, vagy pl. a berceli 56 éves kovács esetében a következő 
bejegyzést olvashatjuk: "fenyítve sohasem volt, katonáskodott 15 évig". 

Eddig két forrástípusról írtam. A statútumokról (kiadásuk évei: 1679, 1691, 
1744, 1780, 1806, 1816.) és a 18-19. sz-ban keletkezett összeírásokról. 
Véleményem szerint ez a két forrástípus is alkalmas arra, hogy az említett 
népcsoport életéből képeket villantsunk fel. Kiegészítésként átnéztem a 
közgyűlési iratokat és Balassagyarmat mezőváros tanácsának jegyzőkönyvét. Az itt 
talált források többek között foglalkozásra utaló adatokat tartalmaztak. Ilyen 
pl. a sziráki földműveléssel foglalkozó cigány lótartási engedélye, pl. az az 
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adat is, amely szerint Berki Márton fémműves cigánynak 352 szögért, sarokpántért 
és reteszért Balassagyarmat mezővárosa 3 forintokat fizet. 

Találunk adatokat magatartásukra, katonáskodásukra, de ezek az adatok 
általában csak tömegükben alkalmasak arra, hogy közvetkeztetéseket vonjunk le. 
Ismeretük inkább csak színesebbé tehet egy tanulmányt. 

Az anyaggyűjtéssel párhuzamosan tanulmányoztam Pomogyi László: A 
magyarországi cigányság történetének válogatott bibliográfiáját (Bp. 1983.). Az 
ott közölt 76 könyv és monográfia közül 24 német, 9 angol, 9 francia és 1 román 
nyelvterületen jelept meg...Mindössze 33 a magyar nyelven megjelent munkák száma. 
Ha a nyelvi nehézséget most mellékesnek tekintjük, akkor is ezek a könyvek 
ritkán fordulnak elő a vidéki könyvtárakban. A magyar nyelvű irodalomból 15 mű a 
18. vagy a 19. században keletkezett, 12 pedig 1901 és 1945 között, és mindössze 
6 mű készült 1945 után. 

A tanulmányok túlnyomó többsége nyelvészeti, néprajzi vagy kriminológiai 
jellegű. Elvétve akad közöttük történeti munka. Ezt pótlandó, ezzel a pár 
gondolattal szeretném felhívni a figyelmet a levéltárakban meglévő szórványos, 
de igen értékes forrásegyüttesre. 
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I. sz. táblázat 

A CIGÁNYSÁG NEMEK ÉS KOR SZERINTI MEGOSZLÁSA MEGYEI SZINTEN ' 

Év 
18 éven felüliek 18 éven aluliak 

Mindösszesen Családszám Év 
férfi nő összesen fiú lány összesen 

Mindösszesen Családszám 

1775 278 245 523 353 263 616 1.139 242 

1776 354 325 679 421 319 740 1.419 325 

1777 453 429 882 551 440 991 1.873 427 
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II. sz. táblázat 

A CIGÁNYSÁG FOGLALKOZTATOTTSÁGA, LÉTSZÁMALAKULÁSA A 19. SZ. ELSŐ FELÉBEN JÁRÁSI ÉS MEGYEI SZINTEN 

Járások Családok száma 
18 éven felüli Foglalkozása van Nincs foglalkozása 

Cigányok Járások Családok száma 
férfi nő össz. férfi % nő % férfi nő létszáma 

Füleki 196 207 186 393 178 86,0 12 6,5 29 174 748 

Kékkői 121 173 127 300 164 94,7 50 39,4 6 77 517 

Losonci 61 116 58 174 115 99,0 - - 1 58 253 

Szécsényi 242 324 268 592 306 94,5 20 7,5 18 245 1140 

Megye 
összesen 620 825 639 1464 763 92,4 82 

15 , 
54 554 2658 



III. sz. táblázat 

FOGLALKOZÁSI ADATOK A 19. SZ. ELSŐ FELÉBEN 

Foglalkozás 
Füleki Kékkői 

j á 
Losonci 

r á s 
Szécsényi 

összesen 

Kovács 105 54 52 147 358 
Lakatos 7 9 3 1 io 1 

Kolompár 1 - - - i 
Kőműves 1 - - - 1 

Kollár - - - 2 2 
Kosárfonó - 1 - 1 1 
Téglaégető 7 - - 3 10 
Vályogvető 2 2 - 8 12 

Iparos 
kézműves 
összesen 123 66 55 162 406 

Földműves - 1 - - 1 

Napszámos 5 1 25 17 48 

Csősz - 2 - 2 4 
Lovász - 1 - - 1 

Kertész - - - 1 1 

Kerülő 2 - - - 2 

Pásztor 2 2 3 8 15 

Ostoros - - - 1 1 
Szolga 1 - - 2 3 

Mezőgazdaság-
ban dolgozik 
összesen 10 7 28 31 76 

Kupec 4 1 2 32 39 
Zenész 43 86 24 73 226 

Katona 4 4 5 8 21 

Megjegyzés: Kovácshoz vettük a kovács-muzsikusokat is. 
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TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÓDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Bősze Sándor: 

AZ EGYESÜLETEK, MINT FORRÁSTÍPUSOK ÉS EZEK KUTATÁSA — KÜLÖNÖS TEKINTETTEL 
A DUALIZMUSKORI SOMOGYRA 

Egy többéves munkáról — Somogy egyesületeinek történeti feldolgozásáról — 
szeretnék beszélni. 

A munkálatoknak dualizmuskori szakaszát várhatóan az idén fejezzük be. 
Baranya megyében már megvan az e korszakról szóló nyomdakész kézirat, Tolnában 
pedig most vette kezdetét a különböző egyesülettípusok kutatása. Terveink 
szerint a zalai egyletek történeti feltárását is elvégezzük. Tehát, pár éven 
belül reális lehetőség nyílik Dél-Dunántúl egyesülettörténetének komplex 
feldolgozására. Ehhez azonban szükséges, hogy más országrészek egyesületeinek 
múltjáról is legyenek adatok. Mindez többéves kutatómunkát igényel, mivel nagy 
mennyiségű iratot kell átforgatni, mert a hajdani egyesületekre, mint 
forrástípusokra nem támaszkodhatunk kizárólag, ugyanis ezeknek csak töredékes 
iratanyaga maradt meg. A Somogy Megyei Levéltárban található 
alapszabály-gyűjtemény is hiányos, sőt az alispáni hivatal által kötelezően 
vezetett egyesületi törzskönyv is csak 90 %-os pontosságú. Ezért más forrásokhoz 
is hozzá kell nyúlni. 

Milyen újdonságokkal szolgál e kutatási terület? Az egyesületek szerepét 
több gazdasági-, társadalmi-, politikai- és művelődéstörténeti munka érinti, 
hivatkozik jelentőségükre. /I/ Rendelkezésünkre áll néhány típus, amely 
viszonylag gyakran előfordul a különböző történeti írásokban. Pl. a gazdasági 
egyesületek, a szakegyletek, olvasókörök, a múzeumi egyesületek (ebből Somogyban 
3 is volt), és a sportkörök. Számottevőbb azonban azoknak a típusoknak a száma, 
amelyekről már ritkábban esik szó: ilyenek pl. a kultúrális tevékenységet is 
folytató zenekedvelők egyesületei, vagy a közhasznú társaságok közé sorolható 
lakóhelyszépítészeti egyletek, amelyek közül a kaposvári pl. a századelőn részt 
vállalt a város színházának létrehozásában és az épületet övező park 
kialakításában is. Az ugyanebbe a — közhasznú — típusba sorolható 
fürdőegyletek is kiemelkedő jelentőséggel bírtak működési területükön, a 
Balatonparton. Sokat tettek a tómenti települések fejlődéséért a Balaton-kultusz 
ápolásával és az idegenforgalom fellendítésével. 

Az egyesületek kutatása igen sokrétű feladat, mivel azok típusaitól függően 
több szakterületet is érintenek. Mivel az egyesületek története nincs országoson 
feldolgozva, a kutató számos nehézséggel találja szembe magát. Többek közt pl. a 
metodika hiányával. 

Mindenekelőtt az egyesület fogalmát, pontosabban a fogalomrendszerét kell 
meghatározni, elválasztva a többi egyesülésformától, mint pl. a párttól, a 
klubtól, az ipartársulattól, a hitelszövetkezettől, stb. S mivel a kor 
jogszabályai nem definiálták az egyesület fogalmát, a kizárásos eljárást is fel 
kellett használni. /2/ Ehhez az alábbi kategóriákat vettük figyelembe: a közös 
cél, az érdekközösség, a közvetítő szerep, a hatósági engedélyezés és 
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ellenőrzés, az egyleti tagsággal járó jogok, a tagdíj, és a "szürőszelepek" 
kérdése, az önkormányzat, valamint a földrajzi elhelyezkedés. /3/ A 
terminológiai kérdések tisztázása után állt össze az 1867-1918 között alakult 
somogyi egyesületek katasztere, amely eredetileg 674, majd a később felhasznált 
források által korrigálva 685 egyesületet jelzett. A megyei kataszter 
felhasználásával alakult ki a 10 egyesületi típus: 

1./ gazdasági (mezőgazdasági, stb); 
2./ szakmai es szakmai önképzőköri (gazdakörök, értelmiségiek és 

alkalmazottak szakmai alapon szervezett társasági, stb); 
3./ politikai; 
4./ kulturális-népnevelő (olvasó, dal, népművelő, kisdedóvó stb); 
5./ társadalmi-társasági (kaszinók, társaskörök, asztaltársaságok); 
6./ közhasznú (fürdő, szépítészeti, tűzoltó, mentő stb); 
7./ segélyező (önsegélyező, emberbaráti, temetkezési stb); 
8./ munkás (munkásképző, önsegélyező és szakegyletek); 
9./ sportköri és 
10./ egyéb eg"yesületek. 

Ez a tipológia azonban vitára adhat okot, mert a típusok kialakításával 
összefüggő kategóriák tartalma koronként módosult, illetve Somogyban az 
országban alakult egyesülettípusok közül nem volt minden megtalálható. Nem 
vettük pl. figyelembe a nemzetiségi egyesületeket. Ilyenek ugyanis nem alakultak 
a megyében, ami persze nem jelentette azt, hogy a németek és a horvátok nem 
találták volna meg az egyesületi élet lehetőségeit. A kérdést inkább úgy kell 
feltenni: milyen egyesületek alakultak Somogyban nemzetiségek által lakott 
területein? A'válasz: a megye 79 nemzetiségi községében 205 egyesület jött 
létre, majdnem minden típusban. 

Az egyesületkataszter segítségével figyelemmel kisérhettük a dualizmus 
korán belüli időmetszetekben tapasztalható eltéréseket, pl. az egyesületek 
mennyiségi változásait, s az egyes periódusokra jellemző egyesület-típusokat. 

A kvantitatív mutatók az egész időszakban folyamatos emelkedést jeleztek. 
Az egyes rövidebb időhatárok vizsgálata azonban már nem mutatott ilyen lineális 
mozgást. A feltételezések ellenére 1867-1887 között lassan bontakoztak ki a 
somogyi egyesületek. Az ugrásszerű változás 1888-1914 között következett be. E 
két és fél évtized alatt alakult a korszak egyleteinek 79,5 %-a. Mindezt a megye 
térképére vetítve a terület egyesülethálózata, illetve az egyes települések 
közigazgatási határait is átlépő vonzáskörök vizuálisan is kirajzolódtak. Az 
egyesülettel bíró települések kezdetben szétszóródva helyezkedtek el, főképp 
Kaposváron, a járási székhelyeken és a hajdani mezővárosokban. 1888-tól vált 
sűrűbbé az egyesületháj.ózat, eleinte a Balaton mentén és Barcs környékén, majd a 
szigetvári és a csurgói járásokban. 

Az egyesületek vizsgálatának következő lépése az egyes típusok elemzése 
lesz, párhuzamosan a tagság és a tisztikar rétegvizsgálatával. A források hiánya 
miatt ez az egyik legnehezebb feladat, mert kevés olyan tagnévsor maradt meg, 
amely a foglalkozást is megadta volna. Jobbára a címtárakra és az egyesületek 
által kiadott, a saját történetüket feldolgozó munkákra támaszkodhat a kutató. 
Az eddigi adatok alapján csak azt tudtuk megállapítani, hogy eltérőek a megyei 
és a járási egyesületek vezetőtestületei. Mindegyik a saját szintjének megfelelő 
elitet foglalta magába. Továbbra is kérdés viszont, hogy kik vettek részt egy 
egyesület munkájában egy településen belül? A lakosság hány százalékát 
képviselte a tagság? Egy-egy réteg milyen típusban tevékenykedett? 

Látható: a somogyi egyesületek kutatása során milyen sok a megoldandó 
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kérdés. Csak ezek megválaszolásával értékelhetjük a Somogy megyei egyesületek 
jelentőségét és működésük tanulságait. Természetesen az eddigi vizsgálatok 
alapján is lehet, napjainkra is vonatkozotatható megállapításokat tenni. A 
bevezetésben említett széles tevékenységi körbe nyugodtan bevehetjük a 
társaságok osztálytudatot és közösséget megtartó, önszervező erejét, továbbá az 
alapszabályok által is dokumentált demokratikus gyakorlatot. Szinte 
közhelyszámba megy az a megállapítás, hogy hazánkban nem voltak hagyományai a 
közéleti demokráciának. A források alapján megállapítható, hogy ennek egyik 
keretét éppen az egyesületek biztosították. Ezt bizonyítja Eötvös Józsefnek a 
népnevelési egyletek ügyében tett 1867-es felhívását követően 1868 elején 
alakult Babócsai Alsójárási Népnevelési Egylet példája is. A megalakulást 
megelőző vitában Németh Endre rk. plébános a felekezeti elkülönítést javasolta. 
A többség, Barla Szabó József ref. lelkész vezetésével — az erők egyesítése 
érdekében — a vallási megkülönböztetés ellen szavazott. /4/ Németh a többség 
akarata előtt fejet hajtva a katolikus papok közül legtovább — haláláig — az 
egyesület tagja maradt, mert legfőbb célja az volt, hogy "...egyáltalán legyen 
népnevelés egylet..." a vidéken. /5/ 

Az egyesületek demokratikus gyakorlatával kapcsolatban el kell mondani, 
hogy az állami befolyás általában csak közvetett mértékben érvényesült. Ennek 
mértéke többek között a működés gördülékenységén volt mérhető. Ennek 
bizonyítására maradjunk továbbra is a népnevelési egyleteknél! Eötvös említett 
felhívásában egyértelműen kimondta: ezeknek a köröknek oly területeken legyen 
közvetítő szerepe az államigazgatás és a közösségek között, ahol az állam keze 
meg van kötve, mint pl. a helyi egyházi iskolák esetében. A felhívás progresszív 
célokat tartalmazott korrekt megfogalmazásban. Az országban majd félszáz 
népnevelési egylet alakult, s mindezek ellenére — talán a spontán lelkesedés 
hiányában — közülük csak a babócsai élt meg viszonylag hosszabb időt. 

Az egyesületek belső önszervező mechanizmusainak, fejlődésüknek és 
történeti gyökereinek kutatása az egyik legfontosabb feladatunk, hisz ezek, 
főleg a falusi körök esetében feudális gyökerekre vezethetők vissza 
(hegyközségek, legeltetési társulatok). De érdemes odafigyelni az egyletekben 
meglévő érdekazonosságok erejére is. Ki vitatná az érdek szerepét pl. a 
Balatonszemesi Fürdőegylet esetében. Díszelnöke gróf Hunyady József, a szemesi 
birtok tulajdonosa volt. A grófnak, az egyesület tajainak és a község lakosainak 
érdeke azonos volt: az idegenforgalom fellendítése és a pihenés körülményeinek 
jobbátétele. S ebbe az érintettek, mint ingatlannal rendelkezők, egyénileg is 
beleszólhattak. Eredménye: parkosítás, közellátás, partvédelem, vasútállomás, 
stb lett. Vagyis hallatlan ösztönző körülménnyé vált az egyéni és a közösségi 
erő találkozása. 

Az 1880-as évek Magyarországában kibontakozó magyarosító törekvések egyik 
bázisaként emlegették a közművelődési egyesületeket. A somogyi 1891-ben alakult 
a főispán szoros közreműködésével. Az egyesületi tevékenységet azonnal 
megkezdték a Drávamenti horvátok körében. Az ország más részein lévő egyesületek 
is aktívan dolgoztak, pl. a Temesvári Magyar Nyelvterjesztő Egyesület 
névmagyarosítási akciót indított, /6/ vagy a Nyitra székhellyel létrejött 
Felvidéki Közművelődési Egyesület a többiekhez hasonlóan nagyarányú 
óvodaalapításokat kezdeményezett a nemzetiségi falvakban. A köztudatban eddig 
kialakult kép azonban némiképp módosul, ha belelapozunk a felvidéki egyesület 
igazgatóválasztmányának jegyzőkönyveibe. III A szlovákok által alapított 
Pozsonyi Közművelődési Egyesület kérésére ugyanis segítettek a "hazafias célú 
tót nyelvű művek terjesztésében", vagy "a közművelődési egyesület által kiadott 
,VIast' a ,5vet' című hazafias képeslap terjesztése erdekében tett elnöRT 
intézkedések helyeslő tudomásul vétetnek és különösen a kör- és községi jegyzofc 
lesznek felkérendők a terjesztésekre;... tekintve a kérdéses néplap rendkívüTT 
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fontosságát, az egyesület költségén évi 1 frt. előfizetési díj mellett 100 
példány az első évben megrendeltetik, mely is az elnökség által különösen oly 
helyekre lesz szétküldendó, hol a lap ismertté tételére es terjesztésére kilátás 
van 

Az irodalmi szakosztály javaslatára a pozsonyi szlovák közművelődési 
egyesület által kiadott tót nyelyű hazafias tartalmú füzetekből...200 példány 
rendeltetik, mely példányokat különösen a népiskolákban jutaimi könyvkéntfognak" 
kiosztatni". 

Az egyesületi problémakör teljesebb kibontására jelen előadásunkban nem 
vállalkozhatunk. Remélhetőleg azonban arra alkalmas volt, hogy a téma iránt a 
kiváncsiságot felkeltse! 

JEGYZETEK 
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TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÓDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Tóth István: 

AZ EGYESÜLETEK HATÁSA A SZLOVÁK TÁRSADALOMRA ÉS ANNAK ANYAGI, GAZDASÁGI 
HÁTTERE A FELVIDÉKEN A DUALIZMUS IDEJÉN 

A címben megfogalmazott témakör jelen alkalommal természetszerűleg 
teljességében nem fejthető ki. Éppen ezért a nagyobb terjedelmű, készülő 
dolgozat egyes esetekben tömör kivonatolását tudjuk csak közreadni. Bizonyos 
kérdéseknél, mint pl. a szerveződés, a szervezttség, az anyagi bázis tovább 
időzünk. A kutató munka szempontjából hasonlóképpen súlyponti részt kapnak a 
források is. 

A munka célja, hogy a lehetőségekhez mérten átfogó képet adjon 
Magyarországon a kiegyezés után megalakult szlovák társadalmi egyesületekről, 
tevékenységükről, a szlovák nemzeti öntudat kialakításában betöltött 
szerepükről. A teljes országos egyesületi kataszter elkészítése — a dualizmus 
teljes idejére — nem lehet célunk. Ezért inkább az idehaza kevésbé központi 
helyet elfoglaló dualizmuskori szlovákság egyesülési, egyesületi viszonyaira 
koncentrálunk. Említésre méltó viszont, hogy az 1970-es évek végére Bulgáriában 
már létezett ilyen jellegű munka. 

Ami a jogi rendezettséget illeti, igen röviden lehetne válaszolni. Az 1868: 
44. tc.-t kivéve a nemzetiségek egyesülési joga törvényesen nem volt 
szabályozott. Értve ez alatt azt, hogy elfogadott, beszerkesztett és érvénybe 
lépő törvényt nem alkottak. 1868-at követően e kérdést rendeletekkel intézték. 
Ezeket a rendeleteket, jogi szabályozásokat igen jól elemző munkák Petze Ferenc 
- Bianchi Leonárd munkái, valamint az 1931-ben Páskándy János által 
összeállítottt "Egyesületi (egyesülési) és gyülekezési jogszabályok kezikönyve" 
c. mű. így ezekkel bővebben nem foglalkozunk. 

Ami a megalakult illetve megalakulni óhajtó egyesületek kérdését illeti, 
források szempontjából bő választékról beszélhetünk. Egy-egy alakulásról vagy 
már megalakult egyesület életéről a helyi, esetenként a regionális, s néha az 
országos sajtó is közöl cikkeket. Ezek egy-egy támpontját alkotják a majdan 
összeálló képnek. A dualizmus korában igen kedvelt forma a egyesületek 
jegyzékének elkészítése. Ám ezek egy-egy évet vagy egy nagyobb — de semmiesetre 
sem teljes -- korszakot ölelnek át. Ezek közé sorolhatjuk az általunk eddig 
legalaposabbnak ismert Vargha Gyula: Magyarország egyletei és társulatai 
1878-ban c. munkáját, amely 1879-ben jelent meg a Hivatalos Statisztikai 
Közlemények sorában. 

A következő országos igényű összeállítás: "Magyarországi társas- és 
közművolódési körök kereskedelmi, ipari és gazdasági szakegyletek, dal- és 
zenengyesületek címtára. Az adatokat gyűjtötte és összeállította: Koczányi Bé-
la." Saját kiadása 1899. Kassa. 192. p. Ezeket követik 1902-től i különböző 
adatokra támaszkodó "Egyesületek Évkönyve"-i. Ezek az egri érseki könyvtárban 
találhatók meg legteljesebb számban. Szempontunkból mindegyiknek az a hibája, 
hogy a nemzetiséget sehol nem jelölik. Továbbá igen érződik a számarányváltozás. 
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Ez azt mutatja, hogy legtöbbször a magánkiadású jegyzékek csak a megrendelők 
adatait tartalmazzák. Kivételek ez alól Vargha Gyula és Koczányi Béla 
kiadványai, ők ugyanis csaknem teljesen levéltári, illetve sajtó és könyvészeti 
anyagokból állították össze munkáikat. 

A nemzetiség szerinti kiválasztásra a levéltári kutatások során a 
Szlovákiában végzendő feltárások és az OL-ban az általános (K-150) és a (K-149) 
reselvált egyesületi iratok nyújtanak segítséget, valamint i történeti 
irodalomban eddig feldolgozott anyagok felkutatása. Eredménnyel használhatók e 
téren a különböző szakmai sajtókiadványok szerkesztői illetve olvasói 
levelezések rovatai is. Nagy segítséget nyújtott munkámhoz Bokes, FrantiséE 
dokumentumgyűjteményének II-III., Kemény G. Gábornak az "Iratok a nemzetisegi 
kérdés törtenetéhez Magyarorszagon a dualizmus idején" I-V. kötete is, valamint 
az ugyancsak Kemény G. Gábor szerkesztésében megjelent: Mocsány Lajos válogatott 
írásai. 

Az egyes egyesültekre koncentráló könyvészeti források közül még említsük 
meg Sokolík, Viliam könyvét a Tót múzeum egyletéről, valamint Votrubová, Stefana 
a Zsivena egyletről írt művét"! Több egyesületről, azok működéséről szerzünk 
tudomást Gerlóczy Károly: A magyar közművelődési egyletek élete c. művéből és 
Fedor, Michal: Szlovák könyvek bibliográfiája 1901-1918-ig tanulmányokat közlő 
részéből. Végül, de nem utolsósorban említjük meg, hogy munkánkban igen nagy 
segítséget nyújtott Polányi Imre: A szlovák társadalom és polgári nemzeti 
mozgalom a századfordulón (1895-1905) c. kandidátusi értekezése. 

A külföldi levéltári anyagok közül igen értékes és becses a Matica 
Slovenska (Martin) Irodalmi Archivuma gyűjteményei. Itt az egyes személyek 
hagyatéki anyagából igen eredményesen kutathatók azok a gazdasági-, kultúrális-
és politikai életben betöltött szerepük. Igen jól hasznosíthatók pl. a pénzügyi-
és vagyoni leltárak, de a peres — gazdasági jellegű — iratok is. Aztán 
feltétlen kiaknázandó lehetőség a szlovák nemzeti mozgalom szempontjából vezető 
helyzetű személyek egymással történő levelezése. Jó adatbázis a Michal, Slávik: 
Slovenskí národovci (szlovák hazafiak) 1918. október 30-i^ (Trencsen, 1945. 392 
p.) c. munkája, amely a szlovák társadalom 1918-ig alakuló életére igen hasznos 
adatokat szolgáltat. Ebből szintén azt vehetjük ki, mint Polányi Imre kiváló 
munkájából, hogy a szlovák gazdasági élet területén a prosperálóbbak a különböző 
pénzintézetek. Slávik 1945-ös munkája összesen 113 gazdasági intézetet sorol 
fel, amiből 59 önálló pénzintézet, 42 fiókintézet és csupán csak 12 ipari 
vállalat volt szlovák tulajdonban. így az a megállapítás sem alaptalan, hogy a 
szlovák pénzintézetek, adott esetben azok vezető tisztségviselői és számos 
alkalmazottjai olyan tényezőkké váltak, amelyek nem csupán a szlovákság 
gazdasági gyarapítói voltak, hanem elősegítették ezzel a szlovák nép jobb létét, 
de elsőrendű tényezői voltak a szlovák politikai élet fejlődésének is. 

Erre egy konkrét példa éppen a Nógrád vármegyei Balassagyarmaton élő 
Bazovszky Lajos ügyvéd: aki a vármegye több településére kiterjedő, 
fiókintézeteket is fenntartó pénzintézet elnöke a világháború kitöréséig. S 
tudjuk nem ő volt az egyedüli a felnövekvő szlovák kis- és középpolgárság 
sorából. Természetszerűleg igen szerteágazó (legalább öt) politikai irányzathoz 
tartozó tanult, művelt, elkötelezett emberek vettek részt a szervező munkában. A 
századfordulón történik valójában az igazi áttörésük. Még akkor is annak kell 
tekintenünk ha volumenét tekintve az összes felvidéki magyar a szlovák tulajdonú 
gazdasági szférához viszonyítva messze fölényben van. Ám bizonyos vármegyék még 
így is vetekedhettek a "hazafias" intézetekkel, vállalatokkal. Ezek inkább 
Trencsén, Turócz, Nyitra vármegyék, de a pénzintézetek szempontjából Árva 
vármegyét is felsorakoztathatjuk hozzájuk. Hogy ez megtörténhetett, annak okát 
gyakorlatilag a kereskedelmi, gazdasági és ipari szövetkezetekre vonatkozó 
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törvényekben látjuk. A törvényhozó testület és a kormányzat e területen 
egyenlőnek tekintette a nemzetiségieket. 

A pénzügyi, gazdasági verseny valósággá vált. A kormányzat e versenyből a 
lehető legelőnyösebben kívánt kikerülni. Ehhez viszont jól megfontolt, erőteljes 
lépésekre volt szüksége. Zavaró tényezőként vetődtek fel ezen lépések 
kialakítása során azonban, hogy sokhelyütt olyan népszerűségnek örvendtek a 
nemzetiségi bankok, takarékpénztárak, hitel- és segélyegyletek, hogy a nem 
szlovákok is ezekhez fordultak pénzeikkel, illetve kölcsönökért. Legtöbb támadás 
a legtekintélyesebb és legbefolyásosabb intézetet a Tátra bankot érte. 

Mivel magyarázható e bizalom és autoritás oka? Lássunk egy rövid idézetet 
az egyik jelentésből: "Eljárási módjuk könnyed, a kölcsönvevő hamar, nehézségek 
támasztása nélkül jut penzhez, sokszor hitelképességükön túl". Ügynökök révén a 
legeldugottabb faluban is könnyen juthatnak kölcsönhöz, s a kölcsönök kamatai is 
1-2 %-kal alacsonyabbak, csak 6-7, illetve 8-9 %-osak voltak. A hazafias 
intézetek legtöbb esetben 9-10 %-os, vagy ennél is nagyobb kamattal dolgoztak. A 
betétek kamatainál a hazafias intézetek csak 3-5 %-ot számoltak fel, a 
nemzetiségi intézetek ugyanezen kamatai 4-5 % között mozogtak. Ezáltal 
növekedett betétállományuk is, amelyet a kereskedelmi törvény szerint saját 
céljaikra használhatták, forgathatták. Vádolták őket a hazafias intézetek az 
alacsony nyereség miatt is, ami szerintük nem becsületes, mert olcsó pénzzel 
szolgálni a nagy igényeket már pánszlávizmus. Tehát nem tartották 
kereskedelem-centrikusnak viselkedésüket, amit még tetézett a jutalék alacsony 
%-os aránya, amely egy-két esetben akár 25-ször, 40-szer is alacsonyabb lehetett 
a hazafias intézetekéhez képest, de leggyakrabban 16, 19, 20-szor volt 
alacsonyabb a nemzetiségi intézetek jutaléka. 

Mindezek arra engednek következtetni, hogy míg a hazafias intézetek a 
befektetett pénzek és részvények esetében a nyereség minél nagyobb hányadát 
osztalékként és jutalékként használták fel, ami csakis a részvényesek és 
banktisztviselők anyagi gyarapodását eredményezte, addig a nemzetiségi intézetek 
az ilyen irányú legcsekélyebb haszonnal dolgoztak, az ott nyert összegeket 
további hitelek nyújtására, s nem utolsósorban a kivándorlást gátló, a 
földtulajdonosok, parasztok, kisiparosok és középnagyságrendű ipari 
létesítmények megsegítésére, jövedelmezővé tételére használták fel. Természetes, 
hogy ilyen üzletelvek megvalósítása már a politikával határos. Ezzel való 
kapcsolatukat tagadni ma már balgaság lenne. 

A kereskedelmi törvényben (1875: 37. tc.) foglaltakat a miniszter 
módosításra javasolja; az alakuláskor a cégbejelentésnél tüzetesebben 
átvizsgálják, hogy egyleti célok alapjául szolgálhat-e cég. Tehát a lehetőségek 
újabb megszorítása lép a sorba. A különböző ellenintézkedést tevők úgy vélik 
"...actiónk szemben találja magát a nemzeti érzéssel, ezzel a korunkban 
mondhatni domináns psychopolitikai tenyezovel, ...mellyel nem tudunk szembe 
állítani számottevő eszményi fegyvert". Majd így folytatják: "...a 
nemzetiségileg már felizgatott belföldi tótság is még akkor sem megyen majd a 
'hazafias pénzintézetekhez, ha az egy százalék-töredékkel kisebb kamatlabra 
nyújtja is a kölcsönt, mint az a nemzetisegi penzintézet, amelyhez lelkének 
halvány nemzeti sejtelmei vonzzák". 

Tehát az eddig elmondottak is felvázolták azt a bonyolult kapcsolódási, 
.érdekeltségi rendszert, amely összhatásában reális lehetőségek egyikeként az 
önállósulás gondolatát táplálhatta. A kutatás továbbra is feladat. Felkutathatók 
és elérhetők egy-egy egyesület, intézet bizalmasabb pénztárkönyvei, 
jegyzökönyvei, amelyek módosíthatják helyileg az eddigi megfogalmazásokat. 
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TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÓDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Tóth László: 

AZ INTÉZMÉNYESÜLT ÉRINTKEZÉSI FORMÁK ÉS A KÖZÉLETISÉG ALAKULÁSA 
A 20. SZÁZADBAN (BESENYŐTELEK) 

Az 1983-85-ben a Néprajzi Múzeumban folytatott monografikus 
Besenyőtelek-kutatás részterülete volt a címben jelzett prqbléma vizsgálata; a 
munkát jelen pillanatban az MTA-SOROS ALAPÍTVÁNY anyagi támogatásával végzem. Az 
alábbiakban a probléma értelmezési keretét és a besenyőtelki intézményrendszer 
történeti alakulását szeretném — a terjedelmi korlátok miatt — röviden 
vázolni. 

A kiindulópont annak feltételezése, hogy Magyarországon egy település 
társadalmának életkörülményeire kiható helyi szintű politikai-közhatalmi 
döntések alakulását befolyásolta, illetve befolyásolja az olyan intézményesült 
emberi érintkezési formák rendszerének léte és társadalmi igénybevétele, 
használata, amiben a kommunikálás, az információk kicserélése következtében 
valamilyen közvélemény alakul ki. Ez még abban az esetben is igaz, ha a 
különböző érintkezési formákban megfogalmazódott és egymással ütköztetett 
közvélemények sem intézményes, sem nem-intézményes módon nem kapcsolódnak be a 
döntéshozatal folyamatába: ha egyszerűen csak egy olyan társadalmi légkör, 
véleményrendszer alakul ki, amivel a döntéshozatalnál objektív realitásként kell 
számolni és attól nem lehet elvonatkoztatni. 

A közéletiség ebben az összefüggésrendszerben a közösség, település 
tagjainak életkörülményeit befolyásoló helyi szintű politikai-közhatalmi 
döntésekkel kapcsolatos érdeklődést, az ezekkel kapcsolatos vélemények 
megfogalmazódását és az álláspontok informális módokon történő érvényesítésére 
tett kísérleteket jelenti. 

Az intézményesült emberi érintkezési formák /!/ azokat a társadalmi vagy 
egyéb normáknak alávetetten működő rendszeresen ismétlődő és lefolyásukban 
többé-kevésbé állandó együttléti, találkozási alkalmakat jelentik, amelyek 
keretei között a résztvevők különféle tevékenységeket folytatnak, többek között 
elsősorban kommunikálnak egymással. Az intézményesült érintkezési, együttléti 
formák két fő típusa különül el egymástól: a társaskapcsolatok és a társadalmi 
nyilvánosság intézményrendszere. (A továbbiakban: intézménytípus = intézmények 
együttese; intézmény = az intézménytípus valamely intézménye, pl. a kispadoT<7 
konkrét intézmény = az intézmény konkrét megvalósulási formája, pl. egy 
meghatározott kispad.) Ezek között a döntő különbséget Iz általuk betöltött 
funkciók együttesében a politikai-közéleti funkció által elfoglalt helyben 
mutatkozó különbség jelenti: a társaskapcsolatok intézményrendszerében ez a 
funkció csak egy a sok közül, vagy csupán más funkcióknak alárendelten' létező, 
látens, de sokszor diszfunkcionális funkció, így az e keretek között kialakult 
közéletiség artikuláltsága alacsony szintű; a társadalmi nyilvánosság 
intézményrendszerében ez az alapvető, az intézményt létrehívó manifeszt funkció, 
illetve más funkciók mellett — azoknak nem alárendelt — látens funkció. 
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A társaskapcsolatok intézményrendszerébe a néprajz által "a népi 
társasmunka és összejövetelei", valamint "a népi élet társasösszejövetelei" 
címszó alatt összefoglalt intézményesült együttléti formák tartoznak: egyrészt 
tehát a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági "igazi társasmunkák", "közösségi 
kalákák" és "igazi kalákák", másrészt a "vasár-~es ünnepnapok délutánjainak és 
estéinek összejövetelei" ,~a "családi élet öröm- vagy emlékalkalmai" és 
gazdasági élet kezdő és végző ünnepei". /2/ 

A társadalmi nyilvánosság intézményrendszerében pedig a politikai pártok, a 
társadalmi szervezetek, a gazdasági szervezetek és a kocsmák tartoznak. /3/ 

A közéletiség történeti típusai alapvetően négy dimenzió mentén különülnek 
el egymástól: 

a./ a társaskapcsolatok és a társadalmi nyilvánosság intézményeinek 
egymáshoz való viszonya és a két intézménytípus rendszerének 
struktúrája; 

b./ az egyes intézmények és a struktúra egészének (társadalmi 
csoportonkénti) igénybevétele, használata; 

c./ a községi szintű közigazgatás hatásköre: a központi és helyi szintek 
viszonya egymáshoz; 

d./ a politikai struktúra centralizáltságának és hierarchizáltságának 
mértéke. 

ad a./ Ami a társaskapcsolatok intézménytípusának rendszerét illeti: a 
társasmunkák körébe a több gazdaság tagjai által egy helyen és azonos időpontban 
végzett mezőgazdasági és nem mezőgazdasági munkák közül azok tartoznak, 
melyekből hiányzik a pénzbeni vagy munkabér értékű nem pénzbeni 
ellenszolgáltatás. Történetileg három fejlődési szakaszba sorolódnak /4/, a 
faluközösségi alapú vagy archaikus, a piaci elvű vagy modern és a kettő közötT 
átmenetet jelentő társasmunka-altípusok fejlődési szakaszaiba. A három altípus 
annak alapján különül el egymástól, hogy milyen társadalomtörténeti 
struktúrákhoz kapcsolódik; hogy a társas formában végzett munkák 
tevékenységszerkezete (munka és egyéb tevékenységek) hogyan változott; hogy mi a 
társas munkavégzés indítéka; hogy a társasmunkák által betöltött tevékenységek 
egymás mellé rendelt együtteséből hogyan változott át a hatékony munkavégzés 
köré szerveződő funkcióstruktúrává, amiben egy sor tevékenység, így többek 
között az információcsere, politizálás, közéletiség is, diszfunkcionális elemmé 
vált; hogy milyen változásokon ment keresztül a társasmunkák szabályozottsága, 
hogyan szorult háttérbe a szabályozottság, szokásszerűség a racionalitás 
térhódításának hatására; az egymásnak teljesített szolgáltatások egymáshoz való 
viszonya és a kapcsolatok két-, illetve sokoldalúsága milyen változásokon ment 
keresztül; hogyan változtak a résztvevőket összeszervező elvek; az együttműködés 
tartóssága milyen volt; milyen változásokon mentek keresztül a társas formában 
végzett munkafajták; hogyan változott az érintett gazdaságok köre; és végül a 
társasmunkák csoportjainak (igazi társasmunkák, közösségi kaláka, igazi kaláka) 
egymáshoz való viszonyában milyen változások mentek végbe. A "népi élet 
társasösszejövetelei" körébe a részben hagyományon, részben újabb gyakorlaton 
alapuló szokásszerűen működő, a résztvevők személyétől független szórakozási és 
ünneplési alkalmak tartoznak. Ezek esetében is hasonló történeti típusokkal kell 
számolni, feltárásuk eddig azonban még nem történt meg. Az a tény azonban, hogy 
pl. az idő múlásával a társadalmi ünnepek (rögzített napon az emberek 
összességének ünnepe) családi ünnepekhez való viszonyított részaránya csökken, 
ilyen történeti altípusváltozásokra utal. 

Nem egyszerűen árról van tehát szó, hogy a társaskapcsolatok 
intézményrendszere mellett megjelenik a társadalmi nyilvánosság 
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intézményrendszere is, és e két intézményrendszer valamilyen struktúrává áll 
össze, hanem arról, hogy a társaskapcsolatok intézményrendszerének különböző 
történeti altípusai különbözö arányokban vannak jelen és ezért változó a 
viszonya e rendszernek a társadalmi nyilvánosság történetileg szintén változó 
intézményrendszeréhez. Fennmaradhattak és fenn is maradtak például olyan 
társasmunka-formák (pl. a Mátrában a fonó, ahol kézimunkáztak a kendertermelés 
megszűnte után), amelyek a legutóbbi időkig nem engedtek a hatékonyság 
követelményének és így bennük nem vált diszfunkcionálissá az információcsere, a 
politizálás, a közéletiség. Mindenesetre a piaci elvű vagy modern típusú 
társasmunka térhódításával a közéletiség funkciója háttérbe szorult. 

A társadalmi nyilvánosság intézményei a 19. század végén jelentek meg. 
Kezdetben — legalábbis Besenyőtelken /5/ — nem az anyagi helyzeten alapuló 
rétegszervként funkcionáltak, hanem tagjaik területi elven szerveződtek. 
Fokozatosan azonban a vagyoni helyzet (földnagyság) és a foglalkozás (iparosság) 
vált alapvető szervezőelvvé. Ugyanakkor ezeknek ,az intézményeknek a 
megjelenésével és térhódításával leépült egy sor "népi társasösszejöveteli" 
intézmény annak következtében, hogy a nyilvánosság intézményei átvették 
funkcióikat, vagy a funkcióknak azt a részét, ami nélkül ezeknek az 
intézményeknek a léte társadalmilag indokolatlanná vált. így pl. az olvasókörök 
megjelenésével megszűnt a tüzelősóiba, istállóba járás. A társadalmi 
nyilvánosság intézményrendszere a legartikulártabb, legkidolgozottabb formáját 
az 1945-1948 közötti időszakban öltötte fel; amikor valamennyi társadalmi 
csoport rendelkezett saját intézménnyel; míg 1945 előtt a mezőgazdaságban vagy 
nem mezőgazdaságban dolgozó agrárnincstelen bérmunkásság, az 1948-1959 közötti 
időszakban pedig — ahol termelőszövetkezetek alakultak, s ezek szükségképpen 
rétegszövetkezetek voltak — a gazda-parasztság volt kizárva ebből az 
intézményrendszerből. 

Történeti különbségek- figyelhetők meg az egyes településeken működött és 
működő társaskapcsolati és társadalmi nyilvánossági intézmények számában; a 
társaskapcsolati intézmények különböző történeti altípusainak egymáshoz 
viszonyított arányában; a közéletiség különböző artikuláltsági szintjét jelző 
társadalmi nyilvánossági intézmények (párt, társadalmi szervezet, gazdasági 
szervezet, kocsmák stb) egymáshoz viszonyított részarányában; és a 
társaskapcsolati és társadalmi nyilvánossági intézményrendszer egymáshoz 
viszonyított súlyában. 

ad b./ Lényeges különbségek figyelhetők meg a társaskapcsolati és 
társadalmi nyilvánossági intézményrendszer társadalmi igénybevételében. A 
társasmunkák archaikus típusát például minden gazdaság használta; a piacra 
orientált gazdaságok először a társasmunkák piaci elvű típusát alkalmazták, majd 
miután ennek racionalitása sem elégítette ki a piaci racionalitás követelményét, 
a társasmunka helyett bérmunkát vettek igénybe. Az archaikus típus háttérbe 
szorulásával — mivel az ellenszolgáltatások kölcsönössége és egyenértékűsége 
vált uralkodóvá — kiszorult ezeknek az intézményeknek a használatából a saját 
mezőgazdasági üzemmel nem rendelkező háztartások csoportja. Emellett a 
társasmunka-körökbe tartozók azonos gazdaságnagyság és anyagi helyzet alapján 
szerveződtek össze, s így kvázi rétegszervvé váltak. Az igénybevétel nemek 
szerinti megoszlása pedig függött a munkahelyszerkezettől: ahol pl. a férfiak 
falun kívül dolgoztak, ott csak a női intézmények működtek. És még hosszan 
folytatható a használatban mutatkozó különbségek példatára. 

ad c./ A helyi közigazgatás hatásköre alapvetően határozta meg, hogy milyen 
intenzitással működhetett egyáltalán a közéletiség intézményrendszere. Egy olyan 
szerkezetben, ahol (mint Magyarországon) /6/ az általános hatáskörrel — vagyis 
a kifejezetten alsóbb szintű szerveknek biztosított hatáskörökön kívüleső ügyek 
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feletti döntési kompetenciával — csak az országos szervek rendelkeznek és ahol 
a helyi szervek hatásköre bármikor elvonható volt — ahogy ez 1950 és 1968 
között a tanácsok esetében történt — , ott a helyi közigazgatásnak szinte semmi 
önállósága nem volt és így a különböző döntésre kerülő ügyekkel kapcsolatban 
legfeljebb csak a közvélemény fogalmazódhatott meg, de ez a döntésekben nem 
nagyon érvényesíthette saját törekvéseit. 

Ettől különbözött az 1950 előtti és 1970 utáni helyzet. Mindkét korszakban 
paternalizmus érvényesült, de 1945 előtt ez informális csatornákon keresztül 
érvényesülve jóval kevésbé hatékonyan működött, mint 1970 után, amikor a 
hatáskörök elvonhatósága megszűnt ugyan, viszont az egypártrendszer és az 
un. "kettős irányítás" intézményesített és többé-kevésbé hatékonyan működő 
paternalizmust vezetett be, illetve tartott életben. Ebben a két időszakban a 
helyi közhatalom önállósága és mozgástere az 1950-1970 közöttinél nagyobb volt 
és így a közéletiség elvileg túlterjedhetett a csupán közvéleményformálás 
funkcióján. 

ad d./ A politikai struktúra Magyarországon mindig is centralizált és 
hierarchizált volt. A politikai funkciókat is ellátó társadalmi szervezeteket 
például 1945 előtt is igyekeztek felülről életrehívott országos szövetségekbe 
tömöríteni /7/, vagy rosszabb esetben a helyi társadalmi szervek az.életrehívott 
országos intézménytípus "leányvállalataikként" jöttek létre. Ez alapvetően más 
helyzet, mint az önszervező társadalom esete, ahol a társadalmi szervek 
rendszere alulról felfelé épült ki, és a hierarchia magasabb szintjein 
elhelyezkedő szervezetek csak a helyi szerv kompetenciáját meghaladó "közös" 
ügyekkél kapcsolatban tevékenykedtek. /8/ Az 1945 előtti sajátosságok 1948 után 
fokozott mértékben ismét érvényesek. Sőt, a helyzet minőségileg annyiban más, 
hogy a társadalmi 
szervek helyi szerveinek léte teljességgel illuzórikus és a szakszervezeti "haj-
tószíj" elmélettel /9/ összhangban funkciójuk a központi akarat közvetítése 
csupán. E téren az 1968-cal kezdődő időszakban minimális változások 
tapasztalhatók csupán. 

A vázolt négy dimenzió mentén a 20. században a helyi társadalom 
közéletiségének öt történeti típusa rajzolódik ki: 

1./ kvázi autonóm-társaskapcsolati közéletiség; 
2./ paternalista-társadalmi nyilvánossági közéletiség; 
3./ pluralisztikus-demokratikus közéletiség; 
4./ etatista-redukált-izolált közéletiség; 
5./ paternalista-authoriter-izolált közéletiség. 

ad 1./ A kvázi autonóm-társaskapcsolati közéletiséget a társaskapcsolati 
intézmények dominanciája (ezen belül is az archaikus típusé) jellemzi; a 
társadalom valamennyi csoportja használja ezeket az intézményeket; a helyi 
közigazgatás jelentős mértékben autonóm; a politikai struktúra centralizáltsága 
és hierarchizáltsága még csak kialakulóban van. Ez volt a jellemző a 19. 
században. 

ad 2./ A paternalista-társadalmi nyilvánossági közéletiséget a 
társaskapcsolati intézmények háttérbe szorulása (a piaci alapú típus előtérbe 
kerülése), a társadalmi nyilvánosság intézményeinek megjelenése jellemzi; a 
társadalom bizonyos csoportjai — elsősorban a nincstelen bérmunkásság, de a 
legjobb, polgárosodó parasztgazdák is — nem használják a társaskapcsolati 
intézményeket; a helyi közigazgatás a központi hatalom paternalisztikus 
gyámkodása alá kerül; a politikai struktúra centralizált és hierarchizált. Ez az 
1945-ig tartó időszakra jellemző. 
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ad 3./ A pluralisztikus-demokratikus közéletiséget a társadalmi 
nyilvánosság intézményrendszerének kidolgozottsága jellemzi; a helyi közösség 
összes társadalmi csoportja, rétege rendelkezik nyilvánossági intézménnyel és 
használja is azokat; a helyi közhatalom autonómiája nagymértékben megnövekszik; 
a politikai struktúra centralizáltsága és hierarchizáltsága jelentős mértékben 
lecsökken. Ez az 1945-1948 közötti időszak közéletisége volt. 

ad 4./ Az etatista-redukált-izolált közéletiséget a társaskapcsolati és 
társadalmi nyilvánossági intézmények leépülése jellemzi; ebből következően 
használatuk is redukálódik, s a használatból a társadalom bizonyos szegmentumai 
eleve adminisztratíve vagy gyakorlatilag kizártak, az érintkezés a szűk rokoni 
körre redukálódik, a családok izolálódnak; a helyi autonómia teljes hiánya; a 
politikai struktúra maximális mértékű centralizáltsága és hierarchizáltsága 
érvényesül. Ez az 1948-1970 közötti időszakra jellemző. 

ad 5./ A paternalista-authoriter-izolált közéletiséget a társaskapcsolati 
intézmények hiánya és a társadalmi nyilvánossági intézmények redukált száma 
jellemzi, ahol az utóbbi intézményeket jogilag nem szabályozott módon a felső 
szervek gondnokolják; az intézmények használata a népességnek csak egy 
töredékére terjed ki és csak tendenciájában társadalmi csoportspecifikus, vagyis 
a használt intézmények nem rétegintézmények, csak törekvés figyelhető meg 
ilyenné alakításukra (pl. az új kocsmák esetében); még mindig a teljesen 
heterogén társadalmi összetétel jellemzi az egyes intézményeket; a helyi 
önállóság megnövekedett ugyan, de egy sor kiskapu lehetőséget biztosít a helyi 
hatáskörök elvonására, illetve a helyi tevékenység olyan beszabályozására, ahol 
az önállóság teljesen fiktívvé válik; a politikai struktúra centralizált és 
hierarchikus jellege érintetlen. /10/ 

+ + + 

Besenyőtelek /ll/ Heves megyei település az Alföldön. A feudalizmus idején 
nemesi település volt, kidolgozott nemesi közbirtokossági szervezettel. 
Lakosainak száma immár több mint száz éve háromezer fő körül ingadozik. 
Birtokszerkezetét 1945 előtt a kis- és középbirtokok dominanciája jellemezte, 
olyannyira, hogy a földreform során mindössze 150 holdat sikerült felosztani az 
igényjogosultak között. Az ötvenes években a családok 10 százalékát 
nyilvánították kuláknak (majdnem 100 családot). Ebben az időszakban alakult négy 
termelőszövetkezet; az 1959-61-es kollektivizálás során újabb szövetkezetek is 
alakultak, majd ezek 1961 végén egyetlen szövetkezetbe egyesültek. A település 
jól működő kapcsolatrendszert épített ki a hatalom magasabb szintjeivel: az 1945 
után innen elszármazottak közül sokan kerültek a megyei és járási tanács 
apparátusába, továbbá a járási pártbizottság vezető állásaiba, végül az országos 
vezetés néhány tagjával is gyümölcsöző kapcsolatot tartanak. Ennek tudható be a 
község infrastruktúrája az átlagosnál jóval fejlettebb. 

Egészen a hatvanas évekig a társaskapcsolatok intézményrendszerének igen 
kidolgozott struktúrája működött a faluban. A birtokszerkezetből következően a 
mezőgazdasági munkák nagy részét társas formában végezték, s a társasmunkák igen 
változatos szervezeti keretek között zajlottak a tartósan működő és mindenre 
kiterjedő összefogástól kezdve a csak bizonyos munkafajtákat felölelő 
együttdolgozáson át (pl. összefogás igára), egészen az alkalmi jellegű 
társulásokig. A társasmunkák elterjedtségét jól példázza, hogy sok olyan 
cselédtartó gazdaság volt, amely nem piacra, vagy nem elsősorban piacra 
termelve, több munkára is igénybe vette a munkavégzés társas formáját. A 20. 
század elején még rendi társadalomszervező elvek alapján működő 
társasmunka-kapcsolatok (rokonság, lakóhely) helyére a század harmincas éveire 
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egyre inkább az osztály-elvű szerveződés lépett (ahol már az azonos nagyságú 
gazdaságok társultak egymással). Ebből a rendszerből a társadalom két csoportja 
iktatódott ki: a nincsteleneké azért, mert a földnagyság szervezöelvvé 
válásával és a rendi szervezőelvek háttérbe szorulásával automatikusan 
kikerültek a társas formában végzett mezőgazdasági munkák rendszeréből, mivel 
nem lévén földjük. A másik csoport a piacra vagy piacra is termelő gazdaság 
csoportja. Az ilyen gazdaságok racionalitása ugyanis összeegyeztethetetlen a 
társasmunkák irracionalitásával, kalkulálhatatlanságával. Végiil a társas 
formában végzett mezőgazdasági munka 1974-ben szűnt meg véglegesen, amikor a 
termelőszövetkezet abbahagyta a részesmüveltetést. 

A nem mezőgazdasági társasmunkák (házépítés, csigacsináló) minden 
társadalmi csoportot érintettek, de jelentőségük mára nagymértékben lecsökkent, 
sőt a csigacsináló szinte teljesen meg is szűnt, amihez a mnzgatórúgót az 
eladásra gyártott csiga megjelenése mellett az alapjaiban átrendeződött emberi 
kapcsolatok adták. 

A népi élet társasöss/ejöveteleinek is igen széles köre működött az 
istállóbajárástől n közös kütrajáráson, a télesti szomszédoláson, a 
színjátszúköri próbákon, a vasárnapi sétán, a játszó módosult formáján át a 
farsangolásig, /sorozásig. A harmincnál több intézmény felsorolására nincs hely. 
Egy-egy intézményen belül is sokan voltak azonban olyan konkrét intézmények (pl. 
kispadok), ahová csak azonos neműek, életkornak, vagyoni helyzetűek jártak, és 
olyanok, ahol a résztvevők összetétele heterogén volt. Így egy intézmény konkrét 
formái í5; biztosították az érdekartikuláció é.s az érdekegyeztetés egymást 
kiegészítő funkciójának ellátását. A népi élet társasösszejöveteleinek rendszere 
pedig egészében is ellátta e két funkciót ípl. az istállóba járók társarialmi 
összetétele heterogén, a zsiírozóké homogén volt). I /eket az intézményeket is 
használta a társadalom valamennyi csoportja és pl. a kispadok, az 
iparosműhelyek-boltok számszerű alakulása azt mutatja, hogy 1945-ig elvileg a 
falu valamennyi lakosa használhatta őket. /12/ A rendszer' fokozatosan 
számolódott fel, fénykorát az 1920-as - 1940-es évek jelentették. Az ötvenes 
években újabb intézmények jelentek meg '"közös rádióhallgatás, később a kü/ös 
tévézés), s pl. a kispadok reneszánszukat élték a hetvenes években. Ile a falun 
kívüli munkavállalással megszűnt a helybeliek s/erepviselkedése feletti 
társadalmi ellenőrzés lehetősége, így a rendszert csak néhány társadalmi csoport 
(pl. a volt nincstelenek) használták. Az intézményhasznál at leépülését 
felgyorsította a hetvenes évek második felétien kezdődött recesszió. A 
társasösszejövetelek gyakorlatilag az ünnepekre redukálódtak és a résztvevők, 
túlnyomó többsége a rokonokból került ki. 

1948-ig a társadalmi nyilvánosság intézményrendszere is igen kidolgozott, 
volt. /1 "3/ A s/á/arifnrriuló táján alakult, meg a Katolikus Olvasókör és a 
Besenyőtől ki Olvasókör, melyek tagsága ekkor- még területi elven szerveződő 11., 
majd a harmincas években váltotta fel a területi szerveződést a vagyoni 
helyzeten alapuló s/erve/őriés. Az 1912-ben alakult. Iparnskür a község iparosait 
egyesítette. < A harmincas években ezek az intézmények vették át. az 
istál1óbajárás helyét.; Imellett működött több országos szervezet helyi 
csoport ja ("Hadirokkantak és lladiárvák Országos ü/övotsége, Agrári f jósági 
Legényegylet, Katolikus leányegylet, Árpádházi Hol dog Margit Katolikus 
Leányegylet.). I gés/en az ötvenes évekig hét kocsma volt a faluban, amelynek 
törzsközönsége kezdetben a környéken lakókból, a harmincas évektől kezdve az 
azonos vagyoni hely/olűekböl toborzódni. I. '"gyakorlatilag minden férfi járt 
valamelyik kocsmába;. Ugyanakkor' voltak olyan kocsmák ós olyan egyesületek (pl. 
a tOzultóegy 1 ot), amelyek látogatóik társadalmi összetételét tekintve 
heterogének vrdtak. Igy mind a/ azonos helyzetűek érdékor I. i kul á I ásának, mind a 
különböző helyzetűek érdekegyeztetésének funkcióját el tudta látni ez a 
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rendszer. Gyakorlatilag az összes társadalmi csoportnak megvolt a maga 
nyilvánossági intézménye, még ha a Földmunkáskör, az agrárproletárok szervezete, 
csak egy-két évig működött is. Ekkoriban a népességnek minimálisan 30 százaléka 
volt tagja valamelyik szervezetnek. Ez a rendszer a koalíciós években (1945-48) 
pártokkal, a pártok ifjúsági szervezeteivel, pl. a DÉFOSZ-szal bővült. 
Meglehetősen agil-is szerepet játszott a község életében az egyházközségi 
képviselőtestület is, különösen az 1953-at követő időszakban, amikor is a 
korábban 30-40 százalékos jelenléti arány hirtelen 80-90 százalékosra ugrott' fel 
a képviselőtestületi üléseken. Az 1948 utáni időszakban történtek kísérletek 
ezeknek az intézményeknek átmentésére informális módon (pl. a tűzoltóegylet 
összetétele a korábbi heterogénnel szemben homogénné vált; a kocsmák markáns 
rétegkocsmákká lettek stb.). Ugyanebben az időszakban alakult négy tartósan 
működő termelőszövetkezet (1950-ben, 1952-ben és 1953-ban), amelyek 
rétegszövetkezetek voltak: az egyívásúak egy csoportba tömörültek. Ezek közéleti 
funkciója csak 1961 végén, az egyesüléssel szűnt meg. Az 1970-es évek végén 
azután az Általános Művelődési Központ égisze alatt gombamódra kezdtek 
szaporodni a különböző felnőtt szakkörök, amelyek közül legalább egyről biztosan 
lehet tudni, hogy nagymértékben befolyásolta a község ügyeinek alakulását: ez a 
hímző szakkör, ahol a résztvevőknek (kb. 25 fő) 75 százaléka közeli rokona volt 
valamelyik községi vagy járási vezetőnek. Végül 1985-ben két újabb kocsma nyílt, 
mindkettő egyértelműen rétegjellegű, olyannyira, hogy az egyikbe rosszul 
szituált helybelieket be sem engednek; s ez minőségi változást hozott a kocsmák 
területén: az eddig három, heterogén összetételű kocsma kiegészült két homogén 
összetételű kocsmával, így a kocsmák rendszere elvileg képes érdekartikuláló és 
érdekegyeztető funkciót egyaránt ellátni. 

Mindent összevéve a társasmunkák és a társasösszejövetelek rendszere 
fokozatosan leépült; kezdetben a társadalmi nyilvánosság intézményeinek 
megjelenésével, később a falu zártságának megszűnésével. Ugyanakkor a társadalmi 
nyilvánosság intézményrendszere az intézmények számának csökkenése mellett 
bizonyos mértékű kontinuitást mutat (a hatvanas-hetvenes évektől eltekintve), 
ami mögött ma valószínűleg a társadalom kasztosodásának felerősödése húzódik 
meg. Mindenesetre mindkét intézményrendszer igen kidolgozott volt, és e 
kidolgozottság nyomai ma is felfedezhetők (a volt nincstelenek kispadhasználata, 
a névnapok megölésének egyre általánosabbá válása, a rétegkocsmák ismételt 
megjelenése). A kasztosodó társadalom azzal, hogy pontosan definálja a 
társadalmi státuszokat és a hozzátartozó szerepeket, s ezekből az élet minden 
területét átható konzisztens rendszert hoz létre, ismét megteremti a 
rétegintézmények létrejöttének társadalmi feltételeit. A közéletiség ismételt 
felerősödésének Besenyőtelken részben megteremtődtek a társadalmi feltételei. A 
központi és helyi szervek viszonya és a politikai struktúra centralizáltsága és 
hierarchizáltsága e dolgozat keretein túlmutató probléma. 

Hogyan jelentkezett mármost ez az intézményi kidolgozottság a falu 
történelmében? 

- 1924: az új Iparoskör épületét az iparosok rövid idő alatt felépítik; 
- 1932: korábban városon dolgozott szociáldemokrata párttagok megkísérlik 

megalakítani az SZDP helyi szervezetét, ami egy évi működés után a 
- 1935: a falu egy emberként fordul az ellenzéki, kisgazdapárti képviselő-

házi jelölt felé, holott korábbi képviselőjük a húszas években 
mezőgazdasági miniszter volt; 

- 1937: a kubikosok vezetésével felépítik és felavatják a Földmunkáskör 
épületét: a kör egy évig működik, amikor a háborús konjunktúra 
miatt a munkaerökereslet megnövekszik; 

- 1946: május elsején az ünnepi gyűlésen egy kommunista szónok a paraszt-
ságra sértő kijelentéseket tesz, amit a kisgazda ifjúság nem tűr 
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el, ezért egyiküket letartóztatják, majd kiszabadítására megroha-
mozzák a községházát, ahol lövöldözésre is sor kerül; 

- 1952: az iskolai hittan beíratás szabotálása miatt az elkeseredett 
emberek tüntetnek: este megjelennek az ÁVH egységi és hat helybeli 
családot kitelepítenek a Hortobágyra; 

- 1956: több tömeggyűlés, a Munkás-Paraszt Tanács megalakítása, amely 1957 
február végéig működik: a lakosság a beszolgáltatás erőszakossága 
ellenére igen mértéktartó a korábbi vezetőkkel; 

- 1980-as évek: törekvés újabb társadalmilag rétegspecifikus nyilvánossági 
intézmények létesítésére; 

- 1984: a tsz pártszervezete kétszer is leszavazta a hivatalos párttitkár-
jelöltet; végül a tagok saját jelöltje lett a titkár; 

- 1985: a helyi tanácstagi választáson a 22 választókerületből kettőben a 
résztvevők külön jelöltet állítottak; egyiküket megválasztották. 
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15 
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71 

14 
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14 
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100 %=1930 

A boltok és iparosmúhelyek számának alakulása 1930 és 1986 között 
(1930 = ÍOOTJT 

1930 1940 1944 1948 1953 1955 1965 1975 1985 

db 78 98 85 87 41 42 40 64 68 

% 100 121 109 112 53 54 52 82 87 

Forrás: Tóth László: A társaskapcsolatok intézményrendszerének néhány 
problémája Besenyőtelken 1930 és 1985 között, Néprajzi Múzeum adattár, 
1985. 

/13/ A társadalmi nyilvánosság néhány intézménye Besenyőtelken 1920 és 1962 
között, Népművelési Intézet, 1983. 



RENDI TÁRSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÓDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Gál Róbert Iván: 

A DUALIZMUSKORI SZABADKŐMŰVESSÉG FOGLALKOZÁSI ÖSSZETÉTELE 

Tisztelt Konferencia! 

Az előadás egy terjedelmében körülbelül hatszor ekkora dolgozat rövidített 
változata. Az eredeti dolgozat alapvetően két kérdést feszegetett: Mi a 
szabadkőművesség, illetve: kik voltak a szabadkőművesek? Terjedelmi korlátok 
miatt itt csak az utóbbi kérdés egyik fejezetére térek ki, s a szabadkőművesség 
foglalkozási összetételét vizsgálom. 

A foglalkozási összetétel azért kiemelkedő fontosságú, mert feltehető, hogy 
a századfordulón a foglalkozás hatása az egyén, illetve a csoport társadalmi 
szerkezetben elfoglalt helyére, a mainál nagyobb volt. A társadalmi státusz és 
az egyéni identitástudat szorosabban kapcsolódott a foglalkozáshoz. A másik, nem 
elhanyagolható szempont — ami a foglalkozási szerkezet vizsgálata mellett szólt 
--, hogy az általában elsőként vizsgált "kemény" szociológiai változók — 
foglalkozás, életkor, iskolai végzettség, vagyoni, illetve jövedelmi helyzet — 
közül ez volt az, amely a teljes tagságra nézve rendelkezésre állt. Ennek persze 
van hátulütője is: homogenizálja a-felvételi egységeket, s nem tud különbséget 
tenni jelentős és kevésbé jelentős szabadkőműves között. 

Forrásaim a páholyok anyakönyveiből készült névsorok (Szabadkőművesek 
névsora. Belügyminisztérium, 1920; Palatinus József: A szabadkőművesség bűnei 
II. Budapest, 1939.) illetve Hass tanulmányának táblázatai.. (The 
Socio-Professional Composition of Hungarian Freemasonry, in: Acta Poloniae 
Historica 1974/30 108-117. p.) voltak. Á táblázatok minden esetben a 
szabadkőművesek felvételkor aktuális foglalkozását tartalmazzák, így az időbeli 
vizsgálatban a mindenkori felvettek adatai szerepelnek. 

Az összetétel vizsgálatának alapvető módszere az egyes foglalkozások 
csoportokba, majd ezek főcsoportokba való összevonása volt. Ennek során olyan 
csoportosítást választottam, mely egyfelől lehetővé tette, hogy 10,8%-os mintám 
közvetlenül is összehasonlítható legyen L. Hass táblázataival, de amely másfelől 
megengedett egy alternatív csoportosítást is. Erről a későbbiekben még szó lesz. 

Tekintsük először azt az adatsort, mely a teljes fél évszázadot és az 
összes páholyt átfogja, finomítás nélkül. (Ez a függelékben található I. illetve 
II. táblázat második sora.) Ha különböző szempontok szerint közelítjük az 
adatokat, akkor kiderül, hogy a szabadkőművesek többsége dolgozik, vagyis nem 
kizárólag tulajdonából élvez jövedelmet. Ugyanakkor látszik az is, hogy a 
fizikai munka szinte teljesen hiányzik — noha a szabadkőműves irodalomban 
többször felbukkan a kétkezi munka tolsztojánus értelmiségi nosztalgiája. Minden 
húsz szabadkőműves közül tizenkilenc vagy szellemi munkával, vagy a tulajdonosi 
pozíció és az irányítói szellemi tevékenység egy kombinációjával szerzi 
jövedelmét. 
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A tulajdonosi pozíció alapján közelítve a foglalkozásokhoz azt látjuk, hogy 
a szabadkőművesek kb. negyede tulajdonos, háromnegyede pedig szaktudása — 
rendszerint magasan kvalifikált szaktudása — révén jut jövedelemhez. Ha ágazati 
megközelítést alkalmazunk, azt láthatjuk, hogy a tagság kb. fele (49,2%) az ún. 
improduktív területeken dolgozik, mindössze 2% a mezőgazdaságban, közel 
egynegyed (22,3%) az iparban, és nagyjából ugyanennyi (21,3%) a 
kereskedelmi-pénzügyi területeken. 

A következő lépésben a foglalkozási csoportokból készített főcsoportokat 
(Hassnál: tulajdonos-polgárság, magánszférában foglalkoztatott értelmiség, 
tanár, szabadfoglalkozású és hasonló, állami, illetve helyi tisztviselő, alsó 
középosztály, egyéb; illetve az alternatív besorolás szerint: tulajdonosok, 
felső vállalati vezetők, gazdasági tisztviselők, alkalmazott értelmiség, 
szabadfoglalkozású értelmiség, közigazgatási tisztviselő, alsó középosztály, 
egyéb) igyekeztem elhelyezni egy társadalomszerkezet koncepcióban. 

A szóbanforgó koncepció az Erdei-féle kettős struktúra modellje volt. Erdei 
szerint a korabeli társadalmi szerkezet sajátosan összekeveredett kettős 
struktúra, egy zömmel idegen eredetű modern polgári társadalom, és egy történeti 
nemzeti társadalom együttese. 

A tulajdonos polgárságot (kivéve a földbirtokosokat), a szabadfoglalkozású 
értelmiséget és a magánszférában foglalkoztatott értelmiséget soroltam a polgári 
társadalomszerkezetbe, s ez a sokaság 72,4%-a volt. A földbirtokosokat, az 
állami és helyi közigazgatást a hagyományos, a nemzeti szerkezetbe soroltam, s 
ez együtt 12,8%. A tanárok, illetve az alsó középosztály főcsoportját nem 
sikerült első nekifutásra besorolnom. Ebben segített a területi bontás 
bevezetése. (Lásd: III. táblázat) 

A III. táblázatban a két nagyváros kiemelését az indokolta, hogy itt voltak 
a szabadkőművesség valódi gócpontjai, minden tíz szabadkőműves közül hat bécsi, 
vagy budapesti páholynak volt tagja. A két város — és főként Budapest — 
egyértelműen dominálta a szabadkőműves közéletet. A további bontást mellőztem, 
mivel a fentieken kívül az egyes városokban olyan kicsi volt a létszám, hogy 
csak városcsoportok szerinti bontásnak lett volna értelme, a városok 
csoportosításához azonban a szabadkőművesség szempontjából releváns ismérvet 
hosszas keresés ellenére sem találtam. A kutatás közben kipróbáltam (korrelációs 
együttható segítségével) egyes foglalkozások, etnikumok, vallások városon belüli 
jelenlétét, illetve a jelenlét esetleges küszöbértékeit, mint szóbajöhető 
ismérveket, valamint a város és közvetlen környéke (a várost övező járás, 
ritkábban megye) anyanyelvi összetételének különbségét, a város és környékének 
idegenségét. Azonban érdemleges eredményre nem jutottam, s ezért is maradtak ki 
ezek a számítások a dolgozatból. 

A III. tábla azt mutatja, hogy míg a két értelmiségi főcsoportban az arány 
területileg nagyjából kiegyensúlyozott, addig a tulajdonosi főcsoport, illetve a 
tisztviselők és tanárok egymás rovására nyertek teret. E jelenség alapján 
neveztem a bécsi szabadkőművesek foglalkozási szerkezetét "polgáribb"-nak, mint 
a budapestieket és azt "polgáribb"-nak, mint a vidékieket. A tanári és a 
tisztviselői főcsoport egyforma viselkedése alapján az előbbit is a 
történeti-nemzeti társadalomszerkezetbe soroltam. Az egyes foglalkozáscsoportok 
között páronként kiszámított disszimilációs index értékei alapján pedig az alsó 
középosztályt a polgári társadalomszerkezet részének tekinthetjük. 

így a besorolás véglegessé vált: a tagság kb. negyedét (22,6%-át) soroltam 
a történeti-nemzeti és háromnegyedét (72,2-át) a modern-polgári struktúrához. 
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Úgy tűnik, hogy érdemes annak a jelentőségét kihangsúlyozni, hogy a modern, 
polgári elem "csak" a tagság háromnegyed részét képviseli és nem többet. 
Háromezer olyan szabadkőművest találunk, akik a társadalom más területeiről, más 
szokások, életelvek, gondolkodásmód és hagyományok közül származnak. Ez arra 
utal, hogy lehetett Magyarországon egy olyan liberális, esetleg nemesi eredetű 
szabadkőműves hagyomány, mely tehát úgy volt magyar, hogy nem a zsidó vagy német 
eredetű többség magyarrá válásának, magyarosodásának útját járta. A 
felvilágosult szabadkőműves gondolatvilágának azonban volt köze — ha láthatóan 
nem is meghatározó — a történelmi-nemzeti társadalom elitjéhez is. 

Azt, hogy az mikor é.s mennyire jelentett önálló irányt, vagy politikai 
arculatot a szabadkőművességen belül, az eddigiekből nem tudjuk megállapítani. 
Nem derül ki, hogy ez a kb. egynegyedes arány, melynek jelentőségét itt is 
hangsúlyozzuk, mennyire függelék jellegű, vagy pedig van-e olyan páholy, vagy 
páholyok, ahol annyira feldúsul, hogy dominánssá válik. Ha létezik is ilyen, 
egyenlőre végképp nem tudjuk, hogy a nagypáholyon belül milyen hatása van. Csak 
annyit tudunk mondani: lehetséges, hogy létezik, és ha valahol keresnünk kell, 
az inkább a vidék, ahol a szóban-forgó arány nem egynegyed, hanem egyharmadnál 
is több. 

Végül az előadás utolsó részében a szabadkőműves szövetség foglalkozási 
összetételének időbeli változásait tekintjük át. A IV. táblázat a L. Hass 
besorolása alapján képzett főcsoportokat vonja össze. A táblázatból három 
egyértelmű, monoton trend bontakozik ki, a tulajdonosi kör arányának folytonos 
csökkenése, a polgári értelmiség részvételének növekedése, és a 
történeti-nemzeti szerkezetbe sorolt erők szintén állandó, bár kisebb ütemű 
növekedése. A trendeket — a lengyel történész nyomán — az alábbi módon lehet 
egységes magyarázatba foglalni. 

Az 1867-es kiegyezést a polgári-, a gazdasági- és a szellemi erők 
előretörése követte. Mindazok ellenére azt kell mondanunk, hogy a következetes 
tőkés fejlődés a 70-es években elakadt, s a 80-as évek végéig egy jobboldali 
antikapitalista hullám is levonult. Ezeket is számításba véve azonban a tőkés 
gazdasági kibontakozás tovább folytatódhatott, de a következő évtizedekben a 
kozekvensen polgári ideológiák és törekvések képviselete fokozatosan átvándorolt 
a polgári-tulajdonosi elemektől a polgári-értelmiség kezébe. A konzervatív és 
liberális erők harca Bécsben már korábban, Magyarországon lassabban és 
következetlenebből vezetett a liberálisok visszaszorulásához. Ennek azonban 
következménye volt a század első évtizedének végén bekövetkezett — jórészt 
értelmiségi — radikalizálódás. A szabadkőműves gondolatkör őszinte és logikus 
vitele tehát egyre kevésbé volt lehetséges a jobbra tartó, szűkebb értelemben 
vett polgárság, a burzsoázia számára. Erősebben hatott viszont a társadmi 
szerkezet polgári piramisának értelmiségére. Az említett folyamat okozza a 
polgári-értelmiség növekedését, a tulajdonosok visszaszorulását a szövetségben. 

A magyarázat a szövetség többségére igaz, erejét azonban némiképp csökkenti 
a szabadkőművesség nem polgári jellegű részének monoton növekvő aránya. Nem 
tűnik ugyanis meggyőzőnek az az állítás, hogy miközben a polgári erők jelentős 
része is a jobboldali gondolatvilág vonzásába kerül, a történeti-nemzeti 
társadalomból származó főcsoportok fokozott vonzódást árulnának el a 
szabadkőművesség iránt. Ez az ellentmondás azonban egy más megközelítés szerint 
feloldható. Az alternatív magyarázathoz érdemes visszanyúlni a 
foglalkozáscsoportok besorolásához, illetve a főcsoportok lehetséges 
kapcsolatainak tárgyalásához. 

Mi indokolta az eddig alkalmazott besorolást? 
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Az összevonások a korábbiakban a tulajdonviszonyok és a 
foglalkozáscsoportok eredete alapján történtek. Egy alternatív 
foglalkozás-besorolást mutat a II. táblázat. A tulajdonosi főcsoport mindkét 
esetben azonos foglalkozásokból (bankár, kereskedő, gyáros, egyéb vállalkozó, 
gyógyszertáros, földbirtokosbérlő) áll. A tulajdonos kategóriának a birtoklás — 
eddigiekben hangsúlyozott — mozzanatán kívül azonban egy más jelentést is lehet 
tulajdonítani: a vagyoni önállóságot. Bár ugyanezzel a tulajdonsággal 
rendelkezik a kézművesek főcsoportja iá, a különbség azonban mégsem a 
tulajdonosi és nem is az önálló státuszban, hanem a fizikai illetve nem-fizikai 
jellegű munkavégzésben van. Ugyancsak az önállóság a kiemelt mögöttes 
tulajdonsága a szabadfoglalkozású értelmiség főcsoportjának. A közös név 
ellenére ez nem azonos az I. tábla hasonló kategóriájával, mivel annál szűkebb, 
r> olyan foglalkozásokat tartalmaz, melyek természetüknél, a munka jellegénél 
fogva hordozzák az önállóság, függetlenség elemét (ügyvéd, újságíró, 
magánpraxisé orvos, egyetemi tanár, művész, stb). Ezzel szemben az állami 
egészségügy által alkalmazott orvosok, az államai, alkalmazású mérnökök és a 
tanárok külön egységbe, az alkalmazott értelmiség főcsoportjába kerültek. 

A további három főcsoport ugyancsak valamilyen hierarchia alá rendelt 
értelmiségi foglalkozásokat tartalmaz. A felső vállalati vezetők közé a 
vállalatok gazdasági és műszaki elitje került (gazdasági elit: cégvezető vagy 
annál magasabb pozíció). A gazdasági tisztviselők a vállalati gazdasági 
irányítás alacsonyabb szintjeit töltik be. A közigazgatási tisztviselők között 
az alacsonyabb, illetve magasabb beosztású városi-megyei illetve állami 
tisztviselők, valamint ügyészek és bírók vannak. 

Ha az új, alternatív foglalkozási besorolás alapján táblázatot 
szerkesztünk, kiegészíthetjük a trendek korábbi magyarázatát. A főcsoportok 
további összevonása (lásd: V. táblázat) során olyan csoportok, melyeket eddig a 
tulajdonviszony, mint domináns csoportképző ismérv különválasztott, 
(tulajdonosok, alsó középosztály, szabadfoglalkozású értelmiség) egy kategóriába 
kerültek. Az imént alkalmazott leglényegesebb szempont, az önállóság mellett az, 
hogy használjuk a korábbi polgári -- nem polgári dimenziót is. A 
magánhierarchiák illetve a nem privát hierarchiák alá sorolt foglalkozások 
közötti különbség ugyanis jórészt a dimenziók mentén fut. 

A táblázat jól mutatja, hogy a társadalomszerkezet polgári oldalának azok 
az elemei, amelyek foglalkozásukban mélyen magukban hordozzák az 
individualitást, az önállóság jellemzőjét, fokozatosan visszaszorulnak. 
Megerősödik viszont a különböző hierarchiák alá rendelt, nem önálló értelmiségi 
foglalkozások súlya. Az V. táblázat második és harmadik sorának együttes 
változása: 28,2; 42,8; 45,8; 57,2. Vagyis a nem önálló értelmiség aránya 
állandóan emelkedve megkétszereződik a tárgyalt időszakban. Ezen belül különösen 
egyértelmű és határozott a magánkézben lévő szervezetek (főként vállalatok és 
bankok) által alkalmazott értelmiségiek arányának növekedése (egynyolcadról 
közel egyharmadra). 

Ezek alapján a három alapvető trendre adhatunk közös magyarázatot, mely 
mentes a korábban felmerült ellentmondástól. A szabadkőművességen belül 
jelentősen lecsökken a független egzisztenciák aránya. Az újonnan bekerülők 
között egyre nagyobb a szervezetekben, sőt sokszor nagy szervezetekben 
alkalmazottak súlya, amely mindenképpen másfajta akarat- és érdekérvényesítési 
rutinokat, mikropolitikai technikákat, szocializációt és azonosulási mintákat 
jelent. Csökken az individualitás szerepe. 

A századfordulón kibontakozó magyar reformkorszak nem egyszerűen csak a 
szellemi és politikai élet újbóli felpezsdülése, hanem alapvető világproblémák 
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szinkron, vagy közel szinkron érzékelése és felvetése. A reformnemzedék és 
közöttük a szabadkőművesek számára a társadalomban kialakuló nagy formák, . nagy 
szervezetek, nagyvállalatok, központi intézmények, illetve ezek szociológiai 
következményei, a szociális kérdés, a munkásmozgalom kiéleződése, a szociológia 
és a tömeglélektan tudományának áttörése, a tömegszerűség problémájának 
megjelenése, tehát egy szép új világ beköszönte a felvilágosodás 
fogalomkincsében leértékeli az individualizmus, az önállóság értékeit a 
szociális érzékenység, a kollektív cselekvés értékeinek javára. Megváltozik a 
felvilágosodás kincsét hordozók összetétele, miközben a szóbanforgó értékek 
összetétele maga is megváltozik. 

IRODALOM 

A magyarországi szabadkőműves mozgalom történetének tudományos igény-
nyel írott irodalma nagyon szűk. Jószerével csak az előadásban felhasznált 
lengyel cikkre (Ludvik Hass: The Socio-Professional Composition of Hungári-
án Freemasonry, Tñ! Acta Poloniae Histórica 1974/30) illetve L. Nagy 
Zsuzsa: Szabadkőművesség a XX. században c. 1977-ben megjelent könyvére 
támaszkodhattam, azonban ez utóbbi csak részben foglalkozik a magyar szabad 
kőművességgel. Az irodalom döntő többségét a szabadkőműveseknek magukról, 
illetve a kívülállók, általában szabadkőművesellenes céllal írott munkái 
jelentik, valamint a hatalmas levéltári anyag. 

A szabadkőművesek önmagukról írott tanulmányainak jelentős része 
népszerű ismertetés a mozgalom eredetéről, céljairól, tevékenységéről. I-
lyen könyv például: Balassa József: A szabadkőművesség története (Bp. é.n.) 
vagy: A szabadkőművesség. Lényege, alapelvei, történeti fejlődése, szerve-
zete és feladatai, különös tekintettel hazai viszonyainkra. (2. bővített 
kiadás, Bp. 1888.) Ennek szerzője feltehetően Aigner Lajos. 

A szabadkőműves irodalom fontos csoportját alkotják a szabadkőműves 
eszmék terjesztését célzó, vagy cselekvésre buzdító írások. Ilyenek többek 
között, Fekete József: A szabadkőművesség szelleme (Budapest, 1902.) vagy 
Szalay Károly: A szabadkőművesség társadalmi alapjai (Budapest, 1905.). E-
zeknek az orásoknak a jó része különlenyomat, tehát már korábban napvilá-
got látott a szabadkőművesek 1889-től kezdve kéthetenként megjelenő közlö-
nyében, a Kelet-ben (szerkesztője: Gelléri Mór). A Kelet általában tartal-
mazza az egyes páholyok programját, a nagypáholy végrehajtószervének, a 
szövetségtanácsnak az üléseiről készített jegyzőkönyveket, a hazai és a 
nemzetközi szabadkőműves élet híreit és cikkeket, tanulmányokat a szabadkő-
műves hagyományokról, múltról, személyekről, akciókról. A különlenyomatok-
ban megjelennek a páholyokban elhangzó beszédek, előadások, programok is. 
Igen nagy évfordulós irodalma van a szabadkőműveseknek, vagyis a jelentő-
sebb páholyok többek között emlékkiadványokkal ünnepelték meg fennállásuk 
kerek évfordulóit. 

A szövetségre vonatkozó irodalom másik döntő részét a szabadkőműves-
ellenes írások teszik ki. Ezek az első világháború előtt zömmel vidéki, 
püspöki városokban jelentek meg (Eger, Esztergom, Pécs). A cikkek az esetek 
nagy részében (de nem mindig) egyben antiszemiták is. Szabadkőműves-ellenes 
pamfletek, leleplezések például Nógrádi Gyula: A szabadkőművesség titkai 
(Nagyvárad, 1904.) Sullay István: Szabadság, egyenlőség, testvériség, vagy: 
mi a szabadkőművesség alapelve, czélja, kiviteli eszközei, eredménye és 
veszélye az államra és egyházra? (Eger, 1877.) Az említett írások általában 
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a hívő, keresztény világ felforgatásával, a család, az iskola megmételyezé-
sével, titkos összeesküvéssel vádolják a páholyokat. Különösen érdekesek 
azok az esetek, ahol a szövetséget ért vádakra válasz érkezik. Ilyen példá-
ul Csápori Gyula: Ámítás és valóság. A szabadkőművesség leálczázásához 
(Esztergom, 1888.) című röpirata, melyre Kontra Győző (Gelléri Mór) 
válaszolt: Valóság és ámítás. Adatok a szabadkőművesség ellensége-
inek leálczázásához (Bp., 1888.) ; vagy a már említett Szalay Károly: 
Teendőink c. írása (Bp., 1903.), melyben Demény Dezsői Egyháztör-
ténelem a középiskolák felsőbb osztályai számára (Bp., 1900.) c. könyvének 
szabadkőművességgel foglalkozó részeivel vitázik. 

A háború után eldurvul az írások hangneme. Ezt példázza az előadásban 
már említett Palatínus József: A szabadkőművesség bűnei 1-3. (Bp., 1938-
39.) c. munkája. Figyelemre méltó a leleplező céllal írott munkák egy 
részének proskripciós módszere: Palatinus könyvének második és harmadik 
kötete puszta névsor, de leleplező névsorok jelentek meg már korábban is. 
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II. táblázat 

A magyar szabadkőművesség társadalmi-foglalkozási összetétele 

Adatforrás: L. Hass. The Socio-Professional Composition of Hungarian Freemasonry in: Acta Poloniae Histórica 1974/30 
108-117. p. 

(L. Hass nem közöl ilyen táblázatot. Öt külön periódusra osztva tárgyalja a dualizmuskori szabadkőművességet, külön-
külön mindegyikre közli az alább felsorolt foglalkozási csoportokhoz tartozók abszolút számát, területi bontásban. 
Ezek összegzéséből és megoszlásából lehetett összeállítani az I. táblázatot.) 

foglalko-
zási fő-
csoport 

polgárság -
tulajdonosok 

magán -
szférában 
foglalkoz-
tatott 
értelmiség 

ta-
nár 

szabadfoglal-
kozású és 
hasonló 

állami-
helyi 
tisztviselő 

alsó 
közép-
osztály 

egyéb I 
abszolút 
szám 2823 2170 1173 3861 1372 475 135 12009 

% 23,5* 18,1* 9,9 32,2 11,4* 4,0* 1,1 100* 

foglalko-
zási cso-
port száma 

10. 11. 12. 13. 14. 8. 9. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 18. 15. 16. 17. 19. I 

abszolút 
szám 587 1762 178 169 127 1252 918 1173 3069 166 279 347 1050 318 4 414 61 21 114 12009 

% 4,9 14,7 1,5 1,4 1,1 10,4 7,6 9,8 25,6 1,4 2,3 2,9 8,7 2,6 - 3,4 0,5 0,2 0,9 10 0* 

* : kerekítési eltérés 
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Az I. táblázat számmal jelölt foglalkozáscsoportjai: 

1. ügyvédek, közjegyzők, orvosok, állatorvosok, mérnökök, építészek 
2. egyetemi tanárok, múzeumi alkalmazottak, könyvtárosok, levéltárosok 
3. írók és újságírók 
4. művészek 
5. állami és helyi tisztviselők 
6. bírók és ügyészek 
7. elemi-, szak-, és középiskolai tanárok 
8. managerek és magasabb beosztású magántisztviselők 
9. egyéb, a magánszférában alkalmazott értelmiségiek 
10. gyárosok és egyéb vállalkozók 
11. kereskedők, bankárok, szállítási vállalkozók, vendéglősök (L. Hass a 

il-es sz. csoportot részben a polgárság, részben az alsó középosztály 
főcsoportjába sorolta be. Itt, az átalakításnál, a teljes 11. csoportot 
a polgári-tulajdonosi főcsoportba számítottam be.) 

12. gyógyszerészek 
13. földbirtokosok és bérlők ___ 
14. háztulajdonosok és egyéb kisebb magánjövedelemmel rendelkezők 
15. kézművesek 
16. kisbirtokosok 
17. parlamenti tagok 
18. tényleges és visszavonult katonatisztek 
19. papok 
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II. táblázat 

A magyar szabadkőművesség társadalmi-foglalkozási összetétele 

Forrás: Palatinus József: A szabadkőművesség bűnei II. Bp. 1939. passim. 10,8 %-os minta 
alapján. A mintát egylépcsős mintavétellel nyertem, vagyis a tárgyalt időszak öt-
ven évéből kiválasztottam ötöt, és ezekre teljeskörű felvételt csináltam. 

fogi. 
fő-
csop. 

tulajdonos 

felső 
válla-
lati 
vezető 

gazdasági 
tisztvi-
selő 

alkalma-
zott ér-
telmiség 

szabadfoglalkozású 
értelmiség 

közigazgatási 
tisztviselő 

alsó 
közép-
osz-
tály 

egyéb 

abszo-
lút 
szám 

361 150 160 197 328 150 21 59 1426 

% 25,3* 10,5* 11,2 13,8 23,0* 10,6* 1,5 4,2* 100* 

fogl. 
csop. 
száma 

6. 7. 8. 9. 17. 27. 10 23. 11. 12. 14. 20. 22. 24. 13. 15, 16. 18. 21. 1. 2.' 3. 4. 5. 25. 26. 19. 28. l 
absz. 
szám 55 59 169 27 24 27 85 65 56 76 28 29 31 137 137 24 28 

• 
44 95 8 23 60 35 24 17 4 15 44 1426 

% ' 3,9 M 
11,5 

1,9 1,7 i.n.o M 5,3 2,0 2,0 
.. , i 

2,2 ... 9,6 1,7 2,0 3,1 6,7 0,6 1,6 4,2 2,5 1,7 1,2 0,3 1,1 3,1 10 0* 

ŵ . l/orol/í+őcí ol 
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A II. táblázat számmal jelölt foglalkozáscsoportjai: 

1. magas beosztású állami tisztviselők 
2. magas beosztású megyei-városi tisztviselő 
3. alacsony beosztású állami tisztviselő 
4. alacsony beosztású megyei-városi tisztviselő 
5. ügyész, bíró 
6. bankár 
7. gyáros 
8. kereskedő, szállítási vállalkozó 
9. egyéb vállalkozó 
10. manager 
11. alacsony beosztású vállalati tisztviselő 
12. banktisztviselő 
13. ügyvéd 
14. magánhivatalnokok 
15. újságíró 
16. egyetemi tanár, könyvtáros, levéltáros, múzeumi alkalmazott 
17. gyógyszerész 
18. művész, író 
19. pap 
20. kórházi, vagy az állami egészségügyben alkalmazott orvos, ill. 

állatorvos 
21. magánpraxisú orvos, ill. állatorvos 
22. állami alkalmazású mérnök 
23. magánvállalatnál alkalmazott mérnök 
24. elemi- és középiskolai tanár 
25. kézműves 
26. művezető 
27. földbirtokos és bérlő 
28. egyéb és nincs adat 
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III. sz. táblázat 

A magyar szabadkőművesség társadalmi-foglalkozási összetétele foglalkozási főcsoportok 
és területek szerint, abszolút számokban és százalékosan 

Forrás: L. Hass: im. p. 108-117 passim. (Hass nem gyűjti össze adatait ilyenformán, általában nem használja 
fel azokat az egész időszakra általánosan érvényes, statikus kijelentések megtételére, s így termé-
szetesen az alábbi megoszlásokat sem közli.) 

polgárság 
tulajdonosok 

magán-
szférában 
foglalkoz-
tatott 
értelmiség 

tanár 
szabad 
foglalko-
zású és 
hasonló 

állami és 
helyi 
tisztviselő 

alsó 
közép-
osztály 

egyéb X 
Bécs 941 453 51 668 43 68 1 2225 

Budapest 1021 1061 384 1717 489 204 27 4903 

Egyéb 861 656 738 1476 840 203 107 4881 

Z 2823 2170 1173 3861 1372 475 135 12009 

Bécs 42,3 20,4 2,3 30,0 1,9 3,1 - 100 

Budapest 20,8 21,6 7,8 35,0 10,0 4,2 0,6 100 

Egyéb 17,6 13,4 15,1 30,2 17,2 4,2 2,2 100* 

z 23,5 18,1 9,8 32,2 11,4 4,0 1,1 100* 

x : kerekítési eltérés 
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IV. táblázat 

A szabadkőműves felavatások száma a különböző periódusokban, 
a korábbiakban tárgyalt összevonások alapján 

-1885 1886-1895 1896-1905 1906-1914 1915-1918 I 
tulajdonosok + 
alsó középoszt. 44,5 35,9 25,1 22,9 15,4 27,5** 

polgári 
értelmiség 39,0 45,4 51,8 53,1 56,8 50,3** 

tanár+közigazgatási 
tisztviselő 15,9 17,6 22,0 22,6 27,2 21,2** 

egyéb 0,6 1,0 1,1 1,4 0,6 1,1 

S | 100,0 100,0* 100,0 100,0 100,0 100,0* 

* : kerekítési eltérés 



V. táblázat 

A szabadkőműves felvételek megoszlása, összevont főcsoportok között, a mintaévekben 

Forrás: Palatinus: im. passim. 

1890 1900 1910 1918 £ 
poigári társadalomszerkezet önálló elemei 
(tulajdonosok, alsó középosztály, szabadfog-
lalkozásúak) 

57,4 51,1 51,0 39,0 49,8 

magánhierarchiák alkalmazott értelmiségiek 
(felső vállalati vezető, gazdasági tiszt-
viselő) 

13,4 17,2 20,9 31,5 21,7 

nem-privát hierarchiák alkalmazott értelmi-
sége (alkalmazott értelmiségi, tanár, köz-
igazgatási tisztviselő) 

14,8 25,6 24,9 25,7 24,3 

egyéb 4,4 6,2 3,2 3,6 4,1 

2 • 100 100* 100 100* 100* 

abszolút szám 135 139 622 330 1426 

* : kerekítési eltérés 





RENDI TÁRSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÚDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Nagy Beáta: 

AZ ELIT TÁRSASÉLETE A KLUBOK, KASZINÓK KERETÉBEN 

Tanulmányomban Budapest három kaszinójával foglalkozom, amelyek az elit 
társaséletének színhelyei voltak. Munkám statisztikai táblákon alapul, amelyek 
elkészítésekor egyszerű véletlen mintavételi eljárást alkalmaztam. Forrásul a 
Nemzeti Casinó, az Országos Kaszinó és a Lipótvárosi Társaskör két világháború 
közti kiadványai szolgáltak. 

A Nemzeti Casinó /I/ tagságának foglalkozás szerinti összetételét vizsgálva 
(1. sz. táblázat) szembetűnő a földbirtokosok csoportjának dominanciája (5B %), 
bár arányuk 1928 és 1935 közt csökkenő tendenciájú. Ennek oka az volt, hogy a 
gazdasági válság hatására a tagok körében kisebb lett azoknak a száma, akik csak 
földbirtokukra támaszkodtak. Ugyanezen okból kifolyólag 1928 és 1935 között a 
Kaszinó tagsága is csaknem 20 %-kal csökkent. Viszonylagos stabilitást szinte 
csak a külügyi követek aránya mutatott. Meglepőnek tűnhet, hogy magas a 
vállalatigazgatók, gyárigazgatók csoportjának aránya a tagságon belül. Ez azzal 
a két világháború közti jelenséggel áll összefüggésben, hogy a kettős struktúra 
két szférája kevésbé élesen volt már elkülöníthető. A húszas-harmincas években a 
multipozicionális gazdasági elit .60 %-a, a magángazdasági elit 30 %-a 
rendelkezett ugyanis poziciókkal a másik szférában /2/. Az 1941. évnél megjelenő 
különös magas aránya (14,1 %) pedig azzal magyarázható, hogy a vállalatok és 
bankok élére a zsidótörvény hatására a magyar felsőközéposztály tagjai kerültek. 

Az évek során 11-13 % körül stabilizálódott a minisztériumi állásokat 
betöltők aránya, s továbbra sem volt jellemző a tanárok, ügyvédek, orvosok 
bejutása a kaszinótagok sorába. Ezzel szemben nem hagyható figyelmen kívül a 
gazdasági érdekvédelmi testületek vezetőinek csoportja, akik zömmel az OMGE 
vezetői közül kerültek ki. 

Számításaim alátámasztják azt, hogy méltán nevezték mágnáskaszinónak az 
arisztokráciának ezt a gyülekezőhelyét. A kaszinó megalakulásától 1941-ig 
vizsgáltam a Nemzeti Casinó összetételét rangok, címek szerint. Minden 
időszakban a kaszinótagok legalább fele rendelkezett hercegi, grófi, bárói 
címmel s ezek több mint 2/3-a gróf volt. 

Az Országos Kaszinó /3/ esetében viszont feltűnően magas azoknak az aránya, 
akik polgári hivatással rendelkeztek (vállalatigazgatók, gyárigazgatók, 
bankárok, értelmiség). A kaszinótagság fele-fele arányban kettéosztható a 
foglalkozás polgári, illetve nem polgári jellege alapján (2. sz. táblázat). 

Az Országos Kaszinó esetében a földbirtokosok•aránya jóval kisebb volt mint 
a Nemzeti Casinóban. A gazdasági válság hatásár arányuk 18 %-ról 10 %-ra esett 
vissza, s a későbbiek során ezen a szinten stabilizálódott. 

Az értelmiségi kategória jelentős részét (2/3-át) az ügyvédek, jogászok, s 
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elenyésző részét a tanárok jelentették. A jogi végzettségnek a már e számokból 
is kitűnő nagy presztizse miatt vizsgáltam, milyen családokból kerültek ki a 
jogi egyetem hallgatói. Az eredmény azt mutatta, hogy a legnagyobb arányban (20 
%) köztisztviselői családi háttérrel rendelkeztek. A köz- és magántisztviselők 
csoportját összevonva vizsgálva azt látjuk, hogy a joghallgatók közel fele 
ezekből a családokból származott. Ehhez képest csekélyebb a földbirtokos 
családból származók 10 %-os aránya. /4/ 

Mindkét kaszinó esetében jelentős súlyt képviseltek a földbirtokosok, ezért 
végeztem el egy összehasonlítást, amelyben a két kaszinó minden tagja szerepel, 
aki 100 kh feletti földterülettel rendelkezett. (Ezek a birtokosok szerepeltek 
ugyanis csak a Gazdacímtár kimutatásaiban.) 

A Nemzeti Casinó tagjainak fele rendelkezett földbirtokkal, s a birtokok 
1/5-e 5000 kh feletti volt. A domináns csoportot az 1000 és 5000 kh közti 
területet birtoklók alkották, s a birtokosok több mint 2/5-e ebbe a csoportba 
tartozott (1935-ben pedig a birtokosok fele). 

Az Országos Kaszinó esetében a tagoknak csak 30 %-a rendelkezett 100 kh 
fölötti földbirtokkal, s 4/5-e pedig 1000 kh alatti földbirtok tulajdonosa volt. 
Majd 1928 és 1941 között eltűntek azok a birtokosok is a kaszinótagok soraiból, 
akik 5000 kh-nál nagyobb földterület fölött rendelkeztek. 

Szegregációs számításokat végeztem annak érdekében, hogy megállapítsam 
milyen százalékban lakta az egyes kaszinók tagsága, illetve Budapest 
összlakossága a főváros kerületeit, s milyen mértékű az átfedés a sokaságok 
között. A szegregáció mérésére a disszimilációs együtthatót használtam fel /5/. 

E szerint Budapest legnépesebb kerületei a VI., VII. és VIII. voltak. Itt 
lakott a főváros 50 %-a. A Nemzeti Casinó tagsága viszont más kerületekben 
koncentrálódott: az I. kerületben (Vár) a tagság 20 %-a, a IV. kerületben 
(Belváros) 25 %-a, a VIII. kerületben (Belső-Józsefváros) pedig 20 %-a. Tehát a 
tagság majdnem 2/3-a ebben a három kerületben lakott. A Országos Kaszinó tagsága 
is ugyanezeket a kerületeket részesítette előnyben. Arányaik az egyes 
kerületekben: 26,7 %, 17,3 %, 13,7 % = 57,7 %. 

A Nemzeti Casinó esetében a disszimilációs együttható értéke 43,8 %. Tehát 
szignifikációs eltérés tapasztalható a tekintetben, hogy hol lakik a főváros és 
a kaszinó tagsága. Az eredmény jelentős szegregáltságot mutat. Az Országos 
Kaszinó és Budapest összlakosságának szegregáltságát vizsgálva a mutató értéke 
szintén magas: 38,3 %. Ezek után összehasonlítottam a két kaszinó eloszlását, s 
az eltérés a két sokaság között meglepően magas: 17,8 %. Még a Nemzeti Casinó 
tagságánál is szegregáltabb a multipozici'onális gazdasági elit kerületek 
szerinti eloszlása: D = 51,8 %. /6/ 

A Nemzeti Casinó tagságának csaknem 1/4-e rendelkezett az adott időszakban 
országgyűlési mandátummal, de ezek 70 %-a (84 fő) felsőházi tagságot jelentett. 
Igen magas ez az arány, ha azt nézzük, hogy az országgyűlés felsőháza 1935-ben 
239 tagot számlált. Tehát a felsőház 1/3-a tagja volt a Nemzeti Casinónak. Az 
Országos Kaszinó tagságának csupán 4,5 %-a rendelkezett országgyűlési 
mandátummal, de ezeknek is fele volt felsőházi tagság (35 fő). Ha a két kaszinó 
mandátumait együtt szemléljük, arra az eredményre jutunk, hogy a kaszinótagok 
közül került ki a felsőház tagságának fele. A két kaszinó közti átfedéseket 
figyelmen kívül hagyhatjuk, mivel az elenyésző mértékű /7/. 

Harmadikként a Lipótvárosi Társaskört elemeztem /8/, ami nem volt azonos a 
nagyobb hagyományokkal rendelkező Lipótvárosi Kaszinóval /9/. A Lipótvárosi 
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Társaskör vezetőségének foglalkozás szerinti összetételéből kiderül, hogy 
legnagyobb arányban (25,8 %) a gyárigazgatók és vállalatigazgatók vettek részt a 
társaskör életében. Mivel a minta a vezetőségen alapul, feltehető, hogy 
felülreprezentálták soraiban a gazdagabb gyárosok és ügyvédek. Mellettük az 
ügyvédek képezték a másik legnagyobb súlyú csoportot (21,8 %). A bankszakma 
képviselői kevésbé jelentek még a társaskörben, mivel azok a Lipótvárosi 
Kaszinóba tömörültek. /10/ 

A társaskör vezetőségében a legmagasabb az értelmiségiek aránya volt. A 
vezetőség 50 %-a közülük került ki. A két világháború között emelkedett ezeknek 
a csoportoknak az aránya, mivel jelentősen megnőtt az igény az újfajta 
szakértelmiség, a közgazdászok, mérnökök iránt. 

JEGYZETEK 

/l/ Ld. bővebben: A Nemzeti Casinó százéves története (1827-1926). Bp., 
1926. Gr. Széchenyi Vikor: Széchenyi István és a Nemzeti Casinó 
(1941. okt. 15. ülésén elhangzott beszéd). 
A táblázat elkészítésénél 20 %-os mintát vettem a kaszinó tagnév-
sorából, s így 100-120 fő körüli létszámhoz jutottam. Az adatok 
alapja a Nemzeti Casinó évkönyve (1928, 1935, 1941.) volt. Fel-
használtam még a Gazdacímtár és Magyarország tiszti cím- és név-
tárának 1923., 1935. és 1941. évi köteteit is. 

/2/ Ld.: Lengyel György: A multipozicionális gazdasági elit etnikai ösz-
szetétele Magyarországon a két világháború közötti időszakban 
(kézirat). 

/3/ Ld.: bővebben: Az Országos Kaszinó ötvenéves története (1883-1932) 
Bp., 1932. Bognár János: Három évtized egy úri kaszinó életéből 
Bp., 1927. A kaszinó tagságának 5 %-át dolgoztam fel egyszerű 
véletlen mintavételi eljárással. Az adatok alapja az Országos 
Kaszinó évkönyve (1928, 1935, 1941.) volt. 

/4/ Laky Dezső: A magyar egyetemi hallgatók statisztikája Bp., 1931. 

/5/ ^ 3 'ty D = disszimilációs együttható 
2- x(i): az adott kaszinó tagságának hány százaléka 

lakott az i.-dik kerületben 
y(i): összbudapesti lakosság hány százaléka la-

kott az i.-dik kerületben 
i: kerület sorszáma 

/6/ Lengyel György: A két világháború közti magyar gazdasági elit össze-
tételének kérdéseiről (kézirat). 

/7/ Ld. bővebben: Nagy Beáta: Klubok, kaszinók, társaskörök: az elit tár-
saséletének színhelyei (szakdolgozat). 

/8/ Ld. bővebben: A Lipótvárosi Társaskör huszonöt esztendeje (.1911-36) 
Bp., 1936. 

/9/ Nádas Sándor: A Lipótvárosi Kaszinó regénye = P. Futár 1934 Nn. 7. 
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/10/ Pásztor Mihály: A százötven éves Lipótváros. 
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III. sz. táblázat 

A Nemzeti Casinó tagságának foglalkozás szerinti összetétele az 1928., 1935., 1941. évben 

Vállalati, 
részvény-
társasági 
igazgató 

Bankigaz-
gató 

Miniszter 
Miniszte-
ri titkár 
Államtit-
kár 

Megyei 
alkalma-
zott 

Külügyi 
követ 

Értelmi-
ségi 

Gazdasági 
érdekvé-
delmi tes-
tület ve-
zetője 

Katona Földbir-
tokos 

Egyéb Összesen 

1928 n 2 3 11 7 6 3 1 - 47 - 80 

% 2,5 3,8 13,8 8,8 7,5 3,8 1,2 - 58,6 - 100,0 

1935 n 3 3 9 13 6 1 12 4 28 2 81 
% 3,7 3,7 11,1 16,0 7,4 1,2 14,9 4,9 34,6 2,5 100,0 

1941 n 4 6 9 10 4 _ 7 3 28 71 
% 5,6 8,5 12,7 14,1 5,6 - 9,8 4,2 39,5 - 100,0 

Forrás: A Nemzeti Casinó évkönyve 1928, 1935, 1941. 
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III. sz. táblázat 

Az Országos Kaszinó tagjainak foglalkozás szerinti összetétele az 1928., 1935., 1941. évben 

Vállalat-
igazgató 

Gyártulaj-
donos 

Bankár 
igazgató, cégvezető 
v. igaz- tisztvi-
gatósági selő 
tanács 
tagja 

Miniszter, 
Miniszte-
ri titkár, 
Államtit-
kár 

Megyei, 
városi 
tisztvi-
selő 

Értelmi-
ségi 

Katona Földbir-
tokos 

Egyéb 

1 
] 

Összesen 1 

1928 n 7 1 6 5 15 11 20 10 17 3 95 j 

% 7,3 1,1 6,3 5,3 15,8 11,6 21,0 10,5 17,9 3,2 100,0 j 
i 

1935 n 1 2 2 6 6 19 30 4 8 - 78 | 

% 1,3 2,6 2,6 7,7 7,7 24,3 38,4 5,1 10,7 - 100,0 | 

1941 n 8 3 4 2 12 5 17 9 7 3 70 

% 11,4 M 5,7 2,8 17,1 7,1 24,2 12,9 10,0 4,4 100,0 

Forrás: Az Országos Kaszinó évkönyve 1928, 1933, 1941. 
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III. sz. táblázat 

Az országgyűlési mandátumokkal rendelkezők aránya a kaszinókban 1935-ben 

Felsőház Képviselőház Nincs mandátuma Összesen 

Nemzeti Casinó 
n 84 35 409 528 
% 15,9 6,6 77,5 100,0 

Országos Kaszinó 
n 35 37 1492 1564 
% 2,2 2,3 95,9 100,0 

Forrás: A Nemzeti Casinó évkönyve, 1935 
Az Országos Kaszinó évkönyve, 1935 
A Lipótvárosi Társaskör huszonöt esztendeje Bp., 1936 
Magyarország tiszti cím- és névtára 1935 
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III. sz. táblázat 

A Lipótvárosi Társaskör vezetőségének foglalkozás szerinti összetétele 1936-ban* 

Válla- Gyár- Bankár Keres- Magán- Orvos Tanár Mérnök Ügyvéd Tisztviselő Egyéb Össze-
lattu- igaz- cégve- tiszt- kedő zó magán állami sen 
lajdo- gató zető viselő 
nos 

n 3 20 3 2 8 3 3 3 7 17 3 4 2 78 

% 3,8 25,8 3,8 2,6 10,3 3,8 3,8 3,8 9,0 21,8 3,8 5,2 2,6 100,0 

* A vezetőség névsorából készített 50 %-os minta (vezetőség: elnökség, igazgatóság, választmány) 

Forrás: A Lipótvárosi Társaskör huszonöt esztendeje (1911-36) Bp., 1936 



RENDI TÁRSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÓDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 19B6 

Pifkó Péter: 

CSALÁDI KAPCSOLATOK SZEREPE ESZTERGOM KULTÚRÁLIS ÉLETÉBEN A 19. SZÁZAD 
VÉGÉN 

A szabadságharc bukása után Esztergom kulturális élete is a tetszhalál 
állapotába került. Csak emlegették a reformkori pezsgést, de több mint tíz 
esztendőnek kellett eltelni ahhoz, hogy új életre keljen. Az ötvenes évek elején 
alakult újjá a Kaszinó Egylet, majd a hatvanas évek elején sorra: a 
Legényegylet, a Dalárda, a Tarkaság, a Kisdedővó társulat és a többiek. 

A századfordulóig egyre szaporodtak az egyletek, egyesületek, 
asztaltársaságok. A vándorszíntársulatok néhány hetes idényein túl ezekben az 
egyesületekben zajlott a város kultúrális élete, ezek töltötték be a mai 
közművelődési intézmények szerepét. A legtöbb élén — legalábbis Esztergom 
esetében — egyházi emberek álltak, akik nagy gondot fordítottak a tagság 
képzésére. 

Kezdetben a tagok fellépésével rendezett hangversenyek jelentették csak a 
programokat vallásos, vagy egyre inkább tudományos témájú felolvasásokkal, 
hazafias versekkel. Később, az 1880-as évektől a Kaszinó kisugárzó hatása 
következtében szaporodtak a' műkedvelői előadások. A város több testülete: 
Belvárosi Olvasókör, Katolikus Legényegyesület, Szentgyörgymezei Olvasókör, 
Vízivárosi Katolikus Polgári Olvasókör, Kereskedő Ifjak önsegélyző és önképző 
Egyesülete, Földműves Ifjúság Egyesülete is működtetett működvelő csoportokat, 
de a Katolikus Körben, a Zenei Körben, és a Polgári Egyesületben is tartottak 
alkalmanként színielőadásokat. Ez utóbbiakban általában a Kaszinó műkedvelőinek 
közreműködésével szervezett műsoros esteket a tagság. Gazdagította a képet az 
is, hogy a helyben állomásozó ezred tisztikara is rendszeresen rendezett 
bálokat, hangversenyeket, színielőadásokat. Kezdetben német, majd két nyelven, a 
századfordulót követően viszont többször csak magyar nyelven. A katonatisztek 
részt vettek a kaszinói, tornaegyleti és hajósegyleti műsorokban. A 
katonazenekar pedig rendszeresen játszott a hivatásos színházi előadások, 
hangversenyek, bálok alkalmából. 

A különböző egyletek kebelén belül kisebb dalárdák is működtek. Érdemes 
megemlíteni ezek közül például az Önálló Iparosok Dalkörét. De általános volt az 
is, hogy a bálokat műsorokkal, hangversenyekkel egybekötve rendezték meg. 

Azt, illusztrálandó, hogy valóban az egyleti élet volt Esztergom kultúrális 
életének legfőbb jellemzője a századfordulón, álljon itt a Kaszinó műkedvelői 
által 1895. február 22-én tartott orfeumi estély műsorán elhangzott humoros 
helyiérdekű kupié: 

"Szép kis város Esztergom 
Meg van lőve, de vastagon 
Annyi benne az egyesület, 
Hogy a tehertől majd lesüllyed, 
Óvo, szépítő, katolikus 
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Tűzoltó, hisztorikus 
Torna, Kaszinó és kofa-céh 
5 a fránya tudja még hány izé 
Minálunk, minálunk 
Minálunk ez már így szokás 
Minálunk, minálunir 
Muszájból van a társulás." 

Az egyesületek között a legfontosabb helyet a Kaszinó foglalta el. A város 
legrégibb egyesülete a 19. század során és a századunk első éveiben is a haladó 
gondolkodásúakat tömörítette. Céljául tűzte ki a közművelődés, a közszellem és a 
magyar irodalom pártolását, Széchenyi István emlékének buzgó ápolását. Az 
esztergomi kaszinó megalakulásának időpontját Etter Jenő 1837-re tette "Az 
Esztergomi Széchenyi Kaszinó százesztendeje" című munkájában, s Brenner 
Ferencnek, a Gazdasági Bank igazgatójának tulajdonában tudta az alapítás 
bizonyítékát, az Esztergomi Kaszinó Egylet 1837-ben kinyomtatott alapszabályait. 

A Széchenyi kezdeményezte Nemzeti Kaszinó után szinte az elsők között 
alakult meg Esztergomnak ez a jelentős egyesülete. Történetében fellendülések és 
hullámvölgyek követték egymást, de ennek ellenére mindenkor: a kulturális és 
társasélet központja maradt a városban. A kaszinói társasélet legfontosabb 
színtere az 1880-as évek közepétől a műkedvelő társulat volt, amelynek életét 
nagyban fellendítette, hogy 1882-ben került a járásbírósághoz joggyakornoknak, 
majd később szolgabírónak Bessenyőy Szabó Mihály, akinek családja már korábban 
is a vármegye szolgálatában állt, birtokaik pedig Unyon voltak. Édesapja Szabó 
Iván, az árvaszék elnöke, édesanyja viszont Andrássy János vármegyei 
főjegyzőnek, majd alispánnak testvére volt. Ugyancsak édesanyja testvéri 
kapcsolatai révén állt rokonságban a Kamenszky és a lapszerkesztőként ismert 
Haán Rezső családjával is. így hamar vezető szerephez jutott nemcsak a hivatali, 
de a társaséletben is. Elmondhatjuk, hogy rendkívüli sokoldalúságával egyik 
meghatározó személyisége lett a századforduló körüli város kultúrális életének. 
Szabó Gyula joggyakornokkal és Büttner Róbert számtiszttel együtt ők alakítják 
meg a Kaszinó műkedvelő társulatát 1884-ben. Ez a társulat fénykorát az 
általános fellendülés idején, a Milleneum évében élte, amelyben több tényező is 
közrejátszott. így pl. 1894-ben a muzslai főszolgabíróként tevékenykedő B. Szabó 
Mihály visszakerült Esztergomba, ahol vármegyei főjegyző lett. A segítőtársak 
közül testvére Szabó Gyula ugyan Szekszárdra került, de Büttner Róbert, 
káptalani főszámvevő továbbra is igazi segítsége marad. Szabó az igazgatója, 
Büttner pedig a főrendezője lett a társulatnak. A kaszinói műkedvelés 
fellendülésének okai közé tartozott az is, hogy 1893-ban nehéz helyzetbe került 
a Kaszinó. 

Bárcfay Géza (közhivatalnok és lapszerkesztő) taggá választása robbantotta 
ki az eddig is pislákoló ellentéteket. Bártfay ugyanis a hercegprímásra 
vonatkozó kompromittáló cikkeket közölt a fővárosi lapokban, s ezért kilenc 
illusztris tag, elsősorban papok és néhány meghatározó egyéniség (Magurányi 
József, Mattasovszky Vilmos) kiléptek a Kaszinóból és megalakították a Katolikus 
kört. A kaszinóban lanyhult a társasági élet, s ennek fölélénkítése érdekében 
szervezték újjá B. Szabóék a sikeresnek bizonyult színtársulatot. Jól 
számi+ottak, mert már az első előadások telt házakat vonzottak, s hamarosan a 
város legfontosabb hivatalnok, kereskedő-családjainak tagjai működtek közre az 
előadásokban. 

A Kaszinó műkedvelő gárdájának története több szakaszra osztható. 
Vizsgálódásunk tárgyául az 1894-1899 között működő társulatot választottuk. 
Ennek összetétele, vagyis a tagok közötti családi kapcsolatok 
érdekazonossáoainak elemzése hozzásegítenek ahhoz, hogy pontosabb képet 
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rajzolhassunk a kor társadalmi viszonyairól, a kultúrális élet mozgatórugóiról. 

A korabeli források 64 nevet említenek, akik a műkedvelői csoportban 
felléptek, illetve elősegítették az előadások bemutatását. A tagok sorába 
számítottuk Scönbeck Mihály díszletfestőt és Munkácsy Kálmánt, a tehetséges 
helyi írót-költőt, akinek munkái is szerepeltek ebben az időben a műsorban. 

A 64 tag közül 37 férfi volt. Foglalkozásukat tekintve elsősorban városi és 
vármegyei hivatalnokok, a Takarékpénztár tisztviselői, jogászok, egyetemi 
hallgatók és kereskedők voltak. A tagok közül a tárgyalt időpontban házasok 
voltak, vagy házasságot kötöttek 18-an, pl. Véghelyi Antal vármegyei főszámvevő 
és felesége, Czinde Antal állomásfőnök helyettes és felesége, Ivanovits Béla 
vármegyei főlevéltáros és felesége. A műkedvelőket 11 csoportra oszthatjuk 
családi kapcsolataik révén. A legkiterjedtebb kapcsolat (16 fő) a Meszéna család 
rokonsága volt. Egy 13 fős csoport, egy 10 fős csoport, két 3-as és 5 kettős 
kapcsolat állt fenn. A színjátszók közül mindössze 6 főt nem, sikerült kutatásunk 
jelenlegi állapotában egyik családhoz sem kapcsolnunk. 

Ha a kaszinói színjátszás történetét vizsgáljuk továbbra is azt látjuk, 
hogy ezeknek a családoknak a tagjai vesznek részt a színjátszásban úgy, hogy 
újabb generációk kapcsolódnak be, s így a családi csoportok tovább bővülnek. 
Vegyük példának azt a 13 fős családi kapcsolatot, amelyet a Niedermann, Hübschl, 
Nagy, Scönbek családok fémjeleznek, s ahová 1909-ig bekapcsolódik Niedermenn 
Elza, özv. Müller Gyuláné, Müller Gyula, Müller Sándor, ifj. Nagy Pál, tehát 
újabb 5 taggal bővül. Az előző csoporthoz hasonlóan az 5 nagyobb családi 
csoportosulás közül bármelyikét hozhatnánk példaként, mert valamennyire 
érvényesek ezek a megállapításaink. Sőt megfigyeléseink szerint a műkedvelők 
között a továbbiakban is újabb házasságok köttettnek. 

Példáink bizonyítják, hogy ebben az egyesületi formában igen kis rétege 
kapott szerepet az esztergomi családoknak, s viszonylag zárt közösséget 
alkottak. Következtetéseinket 470 családnév alapján végeztük, amelyet úgy 
kaptunk, hogy a korabeli sajtóból kigyűjtöttük azokat, akik a városban fontosabb 
szerepet játszottak a politikai, kultúrális életben, s ezért gyakran szerepelt 
nevük a különböző lapokban. A családi rekonstrukciók után rokoni kapcsolatok 
megkeresésével 121 családlapot kaptunk. Ezeknek a száma is csökkenthető, ha 
minden érintkezési ponttal rendelkező családot egynek veszünk, mint ahogy 
vizsgálódásunk során tettük. 

Érdemes azt is elemezni, hogy a műkedvelő társulat tagjai milyen 
kapcsolatban álltak a Kaszinó vezetőségével, a tisztikarral és a választmánnyal. 
A Kaszinó vezető testületét 1896-ban vizsgáltuk meg. Elegendőnek tartottuk ezt 
egyetlen esztendőben, mert a századfordulón csak kisebb személyi változásokat 
tapasztaltunk, s a lényeget ezek nem érintik. 

Hat fő alkotta a tisztikart: elnök Kruplanicz Kálmán, Esztergom vármegye 
főispánja; alelnök dr. Földváry István, városi főügyész; titkár Rudolf István, 
ekkor a Takarékpénztár tisztviselője, később vezérigazgatója; ügyész Hulényi 
Győző, a párkányi Takarékpénztár főügyésze, később vármegyei főügyész; pénztáros 
Zsiga Zsigmond, gyógyszerész; könyvtáros Clementisz Zsigmond, telekkönyvvezeto 
volt. Már köztük is vannak nyilvanvaló családi kapcsolatok. Hulényi Győző 
Kruplanicz veje, Rudolf István pedig dr. Földváry sógora. Ha figyelembe vesszük 
a választmány 18 tagját is, akkor megállapíthatjuk, hogy huszonnégyükből csak 
nyolcnak nincs senkivel családi kapcsolata, s a fennmaradó tizenhat tag 
lényegében három családra bontható. 

A tisztikar és a választmány tagjai közül csak hatnak nincs semmilyen 
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kapcsolata a színjátszókkal. Tehát csak újabb hat család kapcsolódott ily módon 
a kaszinó aktiv tagságához, ami a 470-ből még így is csak 48 főt jelent, alig 
több, mint 10 SS-ot. Sőt ha a kaszinói színjátszás történetében előre tekintünk, 
akkor azt láthatjuk, hogy a hat tag közül Frey Ferenc fia Vilmos, Áldory Mór fia 
Viktor, Reusz József fia Ferenc majd később egyetemi tanulmányaik végeztével 
Zsiga János is rendszeres szereplője lesz a műkedvelő társulatnak. Mindössze 
Clementisz és a gyermektelen Maiina Lajos nem kerül családi kapcsolatba a 
műkedvelőkkel. Ez tovább erősíti azt a megállapításunkat, hogy a műkedvelő 
társulat csak a város legműveltebb és legmódosabb rétegét foglalta magába, s így 
nem csoda, hogy a társaséletben a legfontosabb szerep jutott neki. 

A kaszinói műkedvelés előretörése előtt a város előkelő családjai a Dal- és 
Zenekedvelők egyesületében művelődtek. (Az 1865-ben alakult Dalárda újította fel 
ezen a néven tevékenységét 1883-ban.) Céljuknak dalestek szervezését, 
hangversenyek tartását, nagyobb zeneművek előadását, új dalok komponálását és az 
ifjúságnak az egyleti életbe való bekapcsolását tekintették. 

Az egyesületbe a 8 alapítón kivül 65 rendes, ebből 38 férfi, 27 nő; és 111 
pártoló tag jelentkezett. Az egyesületi zeneigazgató Bellovits Ferenc tanár, az 
énektanár Sztraka Iván lett. A dalárda tagjai hetente három alkalommal, hétfőn, 
szerdán és pénteken este jöttek össze próbálni. A dalárda 14 tagja játszott 
vonóshangszeren, ezért létrehozták a zenekart is. Az 1889-es év tagságának 
összetételét vizsgáltuk meg, mert ez az év, amely időben a legközelebb állt a 
Kaszinóban tett vizsgálódásainkhoz, ráadásul az Egyesület működésének is 
jelentős éve. Ebben az évben a dalárda 3 tagsági formájában 176-an vettek részt. 
Voltak olyan családok, ahonnét többen is szerepeltek a névsorban, így 143 
résztvevő családról beszélhetünk. Ez a szám is tovább szűkíthető lenne a 
Kaszinónál alkalmazott módon. Ez azonban olyan nagy munkát kívánna, amit 
kutatásaink ebben az állapotában nem végeztünk el. 

Megvizsgáltuk azonban azt, hogy a kaszinói műkedvelők, illetve a Kaszinó 
tisztikara és választmánya milyen kapcsolatban állt a dalárda tagságával. 24 
olyan családot találtunk, amelyek mind két egyesületben jelentős szerepet 
vittek. A Kaszinó vezetőségének tagjai közül 13-an: Kruplanicz Kálmán, Rudolf 
István, dr. Áldory Mór, Bellovits Ferenc, Burián János, Büttner Róbert, Helcz 
Antal, Ivanovits Béla, Meszéna Kálmán, Nagy Pál, Niedermann Pál, dr. Földváry 
István és B. Szabó Mihály személyesen is működtek a dalárdában. 

A műkedvelőknél előforduló 42 család közül 24 szerepelt a dalárdában. 
Némelyik családban az apák és anyák szerepét idővel a fiatalok vették át. Pfalcz 
József helyett Gizike, Burián János helyett Böske, Legény János helyett Mariann, 
a Kruplanicz családban Szeréna. De folytathatnánk a sort a Munkácsy, Hoffmann, 
Nozdroviczky, Pongrácz, Szvoboda családokkal is. 

A Dalárda vezetőségének családi kapcsolatai nem oly szorosak, mint a 
Kaszinóban. A 20 tagú vezetőségben mindössze egy nagyobb családi kapcsolatot 
fedeztünk fel: egy ötös csoportot (Helcz, Niedermann, Kollár, Perényi, 
Feichtinger); egy hármasat (Földváry, Brutsy, Fekete); és egy páros kapcsolódás 
van a két Feigler között- A másik tíz fő abban az időben nincs kapcsolatban az 
előzőekkel. Tehát megállapíthatjuk, hogy a Dalárda nyitottabb közösség volt, 
mint a Kaszinó. 

A Kaszinó fellendülő kultúrális életének kisugárzó hatása volt a többi 
egyesületre is. A hatást részben programjain, részben azon keresztül érte el, 
hogy a Kaszinó tagjai más egyesületekben is működtek. Az 1896-os vezetőség 
részvételét megnéztük a város más egyesületeinek tisztikarában is. Ennek alapján 
13 fő vett részt más egyesületek tisztikarának munkájában is. Legtöbben 
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gazdasági jellegű egyesületekben működtek. A legnépszerűbb a Borászati Egylet 
volt. Szinte valamennyi tag bekapcsolódott a Tornaegylet tevékenységébe, amely 
nemcsak a sokoldalú testedzést, de bizonyos kultúrális tevékenységet is 
jelentett. A Tornaegylet javára ugyanis gyakran rendeztek műsoros 
összejöveteleket, amelyek a tagság kapcsolatainak elmélyítését is szolgálták. A 
Kaszinó vezetőségéből a Tornaegyletben működtek: Burián János ügyvéd, és dr. 
Földváry István mint alelnökök; Rodolf István mint jegyző; Etter Gyula prímási 
intéző mint a Tornaegylet titkára; Frey Ferenc, BT-Szabó Mihály és Meszéna 
Kálmán pedig választmányi tagok voltak. Ráadásul aktívan bekapcsolódtak a 
sportprogramokba is: vívás, tenisz, teke, tornagyakorlatok. 

B. Szabó Mihályon kívül volt még néhány olyan egyénisége a korszaknak, akik 
a városi, gazdasági, társadalmi és kultúrális élet számos területén szintén 
fontos szerepet játszottak. Közülük pl. Földváry István ügyész az egyik, aki a 
80-as években a Zenekedvelők Egyesületének, a Dalárdának titkára, a Kereskedő 
Ifjak Önsegélyző és Önképző Egyesületének pénztárosa és ügyésze, de működött 
többek között a Kisdedóvó Társulatban és az Ipartestületben is. Rendszeresen 
részt vett a Tarkaság, a későbbi Polgári Egyesület rendezvényein is. 

A több figyelemre érdemes közül kiemelhetjük még Frey Ferencet. A Frey 
bankház tulajdonosának Aranyásóhoz címzett vaskereskedését ősei még az 1770-es 
években alakították. Frey Ferenc 48-as hagyományokon nőtt fel. A bankalapító apa 
Frey Vilmos ugyanis nemzetőrszázados volt. A családi hagyományoknak megfelelően 
hosszú időn keresztül ő volt a városi Függetlenségi Párt képviselője. A 
Tornaegyleten kívül működött a Borászati Egyeletben, a Városi Körnek elnöke, a 
Belvárosi Olvasókörnek díszelnöke, s ugyancsak díszelnöke a Polgári Egyesületnek 
is, de más egyesületekben is folyamatosan jelen volt. 

A város legnagyobb, polgári-középpolgári rétegeket tömörítő egyesülete a 
Tarkaság volt, amely 1901-től az Esztergomi Polgári Egyesület nevet viselte. 
Céljának a polgári erények ébrentartását tekintették. Legfontosabbnak a 
hazafiság erénye bizonyult, ugyanis a hazafias rendezvények jelentették fő 
működési körét. A Tarkaság vezetésével ünnepelte a város március 15-ét. Sok 
százan vettek részt a honvédtemetői koszorúzásokon, s március 15-én este a 
hazafias társasvacsorán, amelyet az idős honvédek tiszteletére rendeztek, sűrű 
pohárköszöntések közepette. A kaszinói műkedvelői sikerek során itt is 
szaporodnak a kultúrális jellegű programok, a vidám estélyek, a műsoros bálok. A 
Tarkaság, majd később az Esztergomi Polgári Egylet tagjai jő módú Iparos- és 
kereskedő családok voltak, s döntően az ő és családtagjaik részére biztosított a 
Tarkaság szórakozási lehetőséget. Taglétszámuk nagy, családi kapcsolataik 
szövevényesek. Tárgyalásukra azonban itt nincs mód. 

A Kaszinóban 1877-től jelen volt a zsidó értelmiség is. Az első kaszinói 
tagok Hoffmann Vilmos és Kohn Lajos, Éliás orvosok voltak. Az előbbi Szenttamási 
Béla ügyvéd, az utóbbi Áldory Mór orvos édesapja. Gyermekeik már a Kaszinó 
választmányába is bekerültek. A századfordulón a műkedvelő társulatban már 
jelentős szerepet játszott Berényi Zsigmond és Zoltán, valamint Áldory Viktor és 
Fischer László is. Mindez annak ellenére igy volt, hogy a városi zsidó 
intelligenciának szintén megvoltak saját jól működő egyesületeik, ahol a kaszinó 
mintájára kezdetben hangversenyek, majd később már a műkedvelő előadások 
domináltak. Ezekben a főszerepet a Berényi, a Steuinn, a Taubei, az Áldory, a 
Fried, a Horn és a Walfisch családok vitték. 

Előadásom egy nagyobb munka része, amely Esztergom polgárságának 
fejlődéstörténete címmel készül, s egyik feladata, hogy megvizsgálja, mely 
családok irányították a város politikai, gazdasági és kultúrális életét a 19. 
század elejétől mindaddig, hogy ma milyen szerepük van a városi vezetésben vagy 
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búvópatakként a közvélemény alakításában. 

TANULMÁNYOMHOZ AZ ALÁBBI FORRÁSOKAT HASZNÁLTAM: 

/l/ Esztergom szabad királyi rendezett tanácsú város jegyzőkönyvei és 
iratai 1876-1918. (Komárom Megyei Levéltár) 

/2/ Esztergomi Oalárda jegyőkönyve 1865-1889 (Komárom Megyei Levéltár) 

/3/ Esztergomi belvárosi plébánia anyakönyveinek másodpéldányai 1850-1918 
(Komárom Megyei Levéltár) 

/4/ Esztergom és Vidéke 1879-1918 évfolyamai (Babits Mihály Városi 
Könyvtár) 

/5/ Esztergomi Közlöny 1880-1918 évfolyamai (Babits Mihály Városi Könyvtár) 
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RENDI TÁRSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÚDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Erdmann Gyula: 

A ZEMPLÉN MEGYEI NEMESSÉG TAGOZÓDÁSA, JÖVEDELMI VISZONYAI A 19. SZÁZAD ELSŐ 
FELÉBEN 

Az adómentesség kiváltságát élvező nemességet a nemesi felkelésekkel, majd 
az országgyűléseken elhatározott, önkéntes nemesi felajánlásokkal kapcsolatos 
költségek kivetésekor családfőnként összeírták. Az összeírások tartalmazták a 
családfők jövedelmét, mégpedig Zemplénben az egyes jövedelemforrások szerinti 
rovatos bontásban. Megyénkben a 19. sz-ból a következő nemesi összeírások anyaga 
maradt fenn: az 1800. az 1805. az 1807. az 1812. az 1834. és az 1841. évi. Az 
1800-1812 közöttiek a napóleoni háborúk idején utoljára összehívott 
insurrectiókkal, az 1834. évi az országgyűlési költségek, míg az 1841-es a 
nemzeti színház létesítésével összefüggő nemesi ajánlások kivetésével 
kapcsolatosak. Sajnos az összeírások kulcsa időszakonként más és más, ezért 
összevetésük nem ad pontos képet a nemesség differenciálódásának folyamatáról, 
az egyes jövedelemforrásokból származó jövedelmének változásairól. 1800-ban és 
1812-ben 19, 1834-ben viszont már 26 rovatban írták össze megyénkben e 
jövedelmeket, azaz az 1834-es adatsor pontosabb, tagoltabb. A nemes 
családfőnkénti összjövedelmet, de az egyes jövedelem-rovatokba bejegyzett 
összeget is átszámították eszmei "telekké": 1800-1812-ben 24, 1834-ben 30 
pfrt-ot vettek egy "teleknek" /l/. 

Az összeírás nem kis nehézségekkel ment végbe. A valós jövedelmeket nem 
mindenhol rögzítették egyforma szigorúsággal. Problémát okozott a sokezer 
tört-telekszám kiszámítása és főként a közel 500 helységben a birtoklás 
rendkívüli kuszasága. A nemes családokon belüli osztályok, az adófizetők' kezére 
jutott nemesi földek, a sokszáz nem Zemplénben lakó, de ott is birtokló nemes 
megkeresése sok gondot jelentett. A jobbágytelkek száma és megoszlása is sok 
ponton változott az urbárium óta, s így az összeírok szinte megoldhatatlan 
feladat elé kerültek az egy-egy birtokosra eső úrbéri telekhányadok 
összeszámlálásakor. Állandó viták forrása volt az egyes jövedelemforrások 
értékelése is. 

A nemesség számának 1800-1834 közötti alakulására )sd az I. sz. táblázatot. 
/2/ 

A nemesség száma 1800 és 1812 között viszonylag erősen emelkedik, majd 
1834-ig csökken, azaz a nemesség demográfiai mozgása hasonló az adófizető, nem 
nemes népesség mozgásához. /3/ Az 1812. évi kiugró adat részint eredhet 
összeírási hibából, de jelez tényleges nemesi létszám-hullámhegyet is. 
Időszakunkban (családonként 4,5-5 főt véve) a megye nemes lakossága 16-22 ezer 
közt mozgott. Fényes Elek 1847-ben 16.752 főt jegyzett fel. /4/ Az 
össznépességen belül a nemesség számaránya mintegy 7,5-8 % volt. 

Nézzük ezután, hogy a birtokosok kezén kerületenként és összesen hány 
birtoktest illetve mennyi jövedelem összpontosult. (Erre lsd a II. sz. 
táblázatot.) /5/ 
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Ebből megállapítható, hogy 1812-1834 közt alig emelkedett a birtoktestek 
száma, azaz nem volt jelentós az aprózódás. A földrajzi megoszlásban azonban 
erőteljes eltéréseket láthatunk: a megye felső hegyes vidékein egy-egy községben 
sok esetben csak 1-2 birtok volt (a második többnyire a papé vagy a 
gazdatiszté), míg a kedvezőbb adottságú részeken egy községben vagy mezővárosban 
jónéhány, esetenként többszáz nemes birtokolt. Igaz, meglehetősen átlagméretű 
birtokot. A nemesség ugyanis a jobb lehetőségeket kínáló helységekben telepedett 

s ott igyekezett legalább házhelyet, apró szőlőt szerezni. Ezt jelzi az 
egy-egy birtokra (birtokrészre) jutó átlagos jövedelemérték különbözősége is. 

Ennek megfelelően a hegyaljai mezővárosokban és községekben kiugróan sok 
nemes birtokolt. 1805-ben 2.154, 1834-ben 2.824 birtok volt a kezükön a Hegyalja 
18 helységében. Az összes birtok kb. 30 %-a -- a helységek 3,6 %-ában! E 2.824 
birtok mintegy 2.000 birtokosé volt, tehát a birtokosok fele megvetette a lábát 
a Hegyalján, többnyire persze csak kis darab szőlőn. /6/ 

1834-ben a nemesség és a papság 37.227 "telek" jövedelemmel rendelkezett 
(1.116.810 pfrt) — míg' 1812-ben 32~.944-el (790.656 pfrt). Az emelkedés mögött 
főként a majorságok ("erdőkkel együtt) jövedelmének felértékelése áll. 1834-ben 
egy birtokosra átlagosan 1,71 birtokrész jutott és 9 "telek" jövedelem (270 
pfrt). Az átlag természetesen óriási eltéréseket fed el, hiszen magába foglalja 
a nincstelent és n 2.000 "telkest" is. A 4.000 nemes családfőből 3.000 számára 
vágyálom volt a 9 "tel kos" jövedelem, míg a 200 "telek" feletti nagybirtokos (a 
birtokosok 0,8 %-a) ke/én halmozódott fel az összes nemesi jövedelem 51 %-a! Az 
500 "telek" feletti 12 nagybirtokos (a birtokosok 0,3 %-a) pedig az 
összjövedelem 32,6 %-át élvezte! 

A nagyobb birtokosok általában jónéhány helységben, szétszórtan 
birtokoltak. Ili 

Vizsgáljuk meg közelebbről n birtokosok differeneiá1tságát, amelyet a III. 
sz. táblázat mutat. 

1800-ban .tehát a birtokos nemesek 66 %-a 24 pfrt évi jövedelemmel sem 
rendelkezett "birtokaiból". fik lényegében jobbágyi illetve zsellér színvonalon 
éltek, esetleg kézművesek lehettek. Tegyük hozzá: ugyanekkor további 409 
családfőnek semmi nemesi jószága nem volt. Viszonylag széles volt a 
kisbirtokosok sora, míg a közép- és nagyhirtokosok csak a birtokosok 5 %-át 
tették ki. /0/ 

1834-re a törpebirtokosok aránya enyhe, a nagybirtoké némi növekedést 
mutat. (Lsd a IV. sz. táblázatot..) A jómódú középbirtok aránya változatlan, míg 
a közép- és kisbirtok aránya csökkent. Az összeírási kulcsok különbözősége miatt 
az összevetés fenntartásokkal kezelendő. Mégis: bizonyos polarizáció 
határozottan leolvasható, mégpedig az alsó pólus felé haladó vonal az erősebb s 
a felsőhöz közelítő a gyengébb. 

A bihari nemesség differenciáltsága hasonló volt.. Ott a nemesek 80 %-a volt 
birtoktalan illetve gazdálkodott 100 hnlrl alatti földön, esetleg úrbéres telken. 
/9/ Megyénkben ezek 10-5 "tel ok") aránya megközelíti a 90 %-nt, azaz 100 hold 
feletti birtokok vagy azzal egyenértékű jövedelem élvezője a nemesség mindössze 
10 %-a, mintegy 400 birtokos volt. E 400 között is óriási különbségek voltak, 
hiszen közéjük tartoztak az éppen 100 holdasok és ide sorolandó pl. gr. 
Aspremont Mária is a maga (70.000 pfrt) 2.303 "_te_lek" jövedelmével, ami 
megfelelt 70 ezer hold közepes minőségű szántóföld hozadékának. 710/ 
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Összeírásaink, főleg a majorságok jövedelmét reálisabban számbavevő 
1834-es, lehetőséget adnak az egyes nemesi birtokkategóriák jövedelemszerkeze-
tének, az egyes jövedelemforrások összjövedelmen belüli súlyának 
tanulmányozására is. /II/ (Lsd az V. sz. táblázatot.) 

Látjuk, hogy a jobbágytelkek után élvezett jövedelem aránya a birtokok 
növekedésével párhuzamosan csökken, míg a majorsági szántó és rét szerepe a 
bevételben -- némi hullámzással -- nő. A jómódú középbirtoktól felfelé már a 
majorsági üzemek szerepe a döntő (Zemplénben az összes szántókból és rétekből a 
nemesi majorságok 52-60 %-kal részesedtek, szemben az országos 28 %-os átlaggal. 
/12/ A zsellérek főként a törpebirtok gazdálkodásán belül játszottak fontos 
szerepet, bár házas zsellérek viszonylag nagy számban éltek a robotigényes 
nagybirtokokon is. 

A saját kezelésű szőlők jövedelemképző ereje a töprebirtokok háztartásában 
jelentős, a nagyobb birtokoknál szerepét a jobbágyi vagy kisnemesi kézen lévő 
szőlők utáni járadék, a hegyvám veszi át. 

Az erdők kizárólagos nemesi tulajdont képeztek Zemplénben. Az erdőből 
származó bevétel a törpebirtoknál csekély, a kisbirtoktól kezdve már viszonylag 
jelentős, de a 20 %-os részesedést egyik- kategóriában sem éri el, ami arra utal, 
hogy megyénkben (messze lévén a főváros, Kassa, Ungvár; az építkezési- tüzelési 
fa igényt pedig közelebbi erdők is kielégítették) ekkor még nem emelkedett 
nagyobb jelentőségre az erdőgazdaság -- szemben pl. az Eszterházyak 
Tata-gesztesi uradalmával, aholis már a 19. első felében is nagy szerepe volt. 
/13/ 

A haszonvételek közül a kocsmáitatás (italmérés) privilégiuma messze 
kiemelkedik jelentőségben; bevételi részesedése birtoktípusonként felfelé egyre 
nő, s a nagybirtoknál eléri az összjövedelem 15 %-át. A királyi dézsma (tized) 
szerepe általában nem jellemző o jómódú középbirtokra, Zemplénben azonban a 
tizedjövedelmet élvező püspöki jószágok e birtokkategóriában helyezkedtek el. 

Ha a sok rovatot nagyobb összefoglaló jövedelemblokkokba vonjuk össze, az 
iménti megállapításokat erősítő, de könyebben áttekinthető adatokat kapunk. (Lsd 
a VI. sz. táblázatot) 

A jobbágytelkek és zsellérek utáni bevétel, azaz az úrbéres jövedelem a 
törpebirtoknál a legmagasabb, majd erősen csökken; a nagybirtoknál meg is előzi 
a haszonvételekből eredő bevétel. A majorsági jövedelem (szántó, rét, erdő, 
saját kezelésű szóló után) a törpebirtoknál a legalacsonyabb — szőlöjövedelem 
beszámítása ellenére is — , a kisbirtoktól kezdve viszont lényegében azonos 
arányt mutat. A hegyvám a kisebb középbirtoknál válik jelentőssé, s aztán 
meredeken nő részesedése a nag^hírtokig. A haszonvételek (kocsmatartás, 
mészárszék, bolt, hídvám, révjöv~ .erem, vásárjövedelem, malom) a birtokok 
növekedésével jelentenek egyre emelk "lő hányadot. 

A majorsági jövedelmeket i.letve összetevőiket érdemes nemcsak 
birtokkategóriák, hanem területi elhelyezkedés szerint is megvizsgálni. (Lsd 
erre a VII. sz. táblázatot) 

Az elmaradottabb területek jobban őrzik az ősi, hagyományos nemesi 
gazdálkodás (az úrbéres'jövedelmekre alapozás) jellemzőit. 

A szőlőbirtok jelentősége kiugró a hegyaljai törpebirtokoknál (hegyaljai és 
részben újhelyi járás). 
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Szembeszökő, és az átlagértékek mögötti nagy különbségeket jelzi a 
bodrogközi törpebirtokoknál a majorsági jövedelem magas részesedése. Feltűnő az 
is, hogy a hegyaljai kisbirtokosoknál 40 X-ot (!) tesz ki a szántóföldi 
jövedelem. Arra utalva ezáltal, hogy e kisbirtokosok nemcsak a szőlőre 
koncentráltak, hanem komplex gazdaság kialakítására törekedtek. Ugyanakkor 
meglepően alacsony a majorsági jövedelemrész az újhelyi járás kisbirtokainál. 
Szőlők nélkül véve a majorságokat, ellentétes a megyei tendenciával az, hogy a 
Bodrogközben a kis illetve törpebirtoknál a legmagasabb a bevételi hányad, míg a 
nagyobb birtokoknál csökken. Ennek részint az az oka, hogy a Bodrogköz jómódú 
középbirtokai egyházi birtokok, melyek — úgy látszik — kevésbé törekedtek az 
allodizálásra. 

Mindenesetre: a majorságok földje — bizonyos kivételekkel (ld. újhelyi 
járás kisbirtokai) — a megye alsó része illetve a középső rész síkvidéki 
hányada volt, míg a jobbágyszolgáltatásokkal beérő nemesi gazdálkodás súlypontja 
a megye felső (hegyes, a kereskedelmi utaktól távoli) területeire esett. /14/ 

A majorságok a nemesi gazdálkodás modernebb vállfaját jelentették ugyan, de 
emlékeztetnünk kell arra, hogy művelésükben Zemplénben még jórészt — s ez pont 
az 1830-as 40-es években erősödik fel — a roboton alapuló munkaszervezet 
uralkodott. A vidék legnagyobb (abaúji-zempléni) uradalmában, a 
sárospataki-regéci birtokon elenyésző volt a béresek és cselédek munkája (30 X) 
a robot mellett (70 X): az uradalom zsellérei, elegendő bérmunka híján, a 
Tiszántúlra jártak aratni. /15/ 

JEGYZETEK 

/!/ Az alapul vett 1800-as illetve 1834-es összeírás rovatain és a mun-
kálatokat megelőző közgyűlési utasításokon végigtekintve lényeges vál-
tozásokat látunk a kulcs különbözőségén túl is. 1800-ban a majorsági 
réteket nem vették külön számba (1834-ben már igen), s a majorsági föl-
deket általában is jóval kevesebbre értékelték, mint 1834-ben, amikor 
3 pfrttól 30 krajcárig terjedő összegre tették — minőségtől függően — 
egy-egy hold majorsági szántó évi jövedelmét és az egy hold majorsági 
kaszáló utáni bevételt is magasan, 1-3 pfrt-ban, lényegében a szántóké-
val azonosan határozták meg, ami a legeltetés kiemelkedő jelentőségére 
utal a földesúri gazdaságokban. Az erdőknél hasonló a helyzet. 1800-ban 
jövedelmezőségüket mellékesnek tartották, míg 1834-ben már egy hold jő 
tölgyes évi jövedelmét 2 pfrt-ban, a kevésbé jó erdőkét 1 pfrt-tól 10 
krajcárig terjedő összegben állapították meg holdanként. Egy jobbágyte-
lek 1800-ban 24, 1834-ben 30 pfrt-ot jövedelmezett — az összeírási 
kulcs szerint. 

1800-ban a birtoktalan nemeseket külön és jövedelem érték nélkül 
írták össze — 1834-ben pedig utóbbiakat is a birtokosokkal együtt re-
gisztrálták, éspedig helyzetüktől függően 1/8 — 6/8 "telek" jövede-
lemmel . 

Szinte lehetetlen a sajátkezelésű szőlőkből eredő jövedelmek össze-
mérése1: 1800-ban szabad szőlő esetén 12, dézsmás szőlőnél 16 pfrt szak-
mány munkabér-ráfordítással megművelhető terület után számoltak egy 
"telek" jövedelmet, míg 1834-ben kapásonként (Zemplénben ekkor 75 
négyszögölet vettek 1 kapásnak — vö. az 1838. évi dicalis összeíráshoz 
adott közgyűlési utasítással: BAZ Megyei Levéltár Sátoraljaújhelyi Fi-

c 
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óklevéltára — a továbbiakban Zlt. — Kgy. 1837/2167.) 1 pfrt 20 kr 
illetve 40 kr közti évi hasznot vettek. 

1834-ben új rovatokat nyitottak a kőbányák, vashámorok (Szinnán 
Rholly István hámora 5.000 pfrt-ot, azaz 167 "telket" jövedelmezett 
évente), üveghuták, gyékény- és nádvágás utáni jövedelmeknek. Egyetlen 
ponton látunk 1800-ban sokszor magasabb értéket, mint 1834-ben, a kocs-
máitatásnál. Úgy tűnik, e haszonvételi jog a 19. sz. első felében vala-
melyest veszíthetett jelentőségéből. 

A nemességgel együtt összeírták, mint a közös nemesi kiadásokhoz 
hozzájárulókat: a papokat, az>egyházi birtokokat és — meglehetősen 
hiányosan, egyenetlenül — az egyházi segédszemélyzetet, a honoráció-
rokat, a nemesi jószágok bérlőit és a konvenciós uradalmi alkalmazot-
takat. Ezeket többnyire egy-egy községi összeírás végén sorolták fel s 
így viszonylag könnyen leválaszthatók. 

A rovatos összeírások kerületenként, azon belül községenként ké-
szültek. Az ajánlások kivetése községenként történt, s ezért birtokokat 
írtak össze községenként, s nem birtokosokat. Esetenként több birtokuk-
kal és valamennyi jövedelmükkel. 1800-ban, 1812-ben és 1834-ben készí-
tettek egy-egy A-B-C rendű, és egy-egy birtokos neve mellett megyebeli 
birtokainak egyenkénti és együttes jövedelmét kimutató összegzést: az 
1834-es kötet azonban elveszett, s így ez esetben saját számításokra 
vagyunk utalva. 

/2/ A birtokosok adatai az A-B-C rendű, a birtokokat birtokosonként 
összegző kötetekből, az 1834. év esetében saját számításaimból származ-
nak. A névsor szerinti összegezések csak a birtokosokat tartalmazták, 
így a nincstelenek' száma mindhárom évben csak a községi adatsorokból 
gyűjthető ki. Egy külön — 1798/1800-as — összeírásban a birtoktalanok 
száma mintegy 700, ám ekkor hozzájuk számították a néhány holdasokat 
illetve kis jövedelműeket is (Zlt. — Loc. 155/75., 97.). 1812-ben a 
"nincstelenek" közül 192 taxalista, 51 libertinus volt. A táblázat nem 
tartalmazza a nemességgel együtt összeírt honoráciorokat, uradalmi al-
kalmazottakat, bérlőket. (A zempléni összeírásokban utóbbiak töredékét 
vették csak számba: egy-egy kerületben úgy-ahogy számba vették őket, 
másutt viszont egyáltalán nem.) 

/3/ Az adózók száma — a népösszeírások szerint — 1804-ben 222.889, 
1828-ban 216.417, 1838-ban 205.777 volt (Zlt. — Loc. 170/221., 
343/177.), majd a 40-es években mérsékelten emelkedett 1848-ig (1847: 
218.985 -- uo. Kgy. -- 1847/1615.). 

/4/ Fényes Elek: Magyarország leírása, Pest 1847. II. 307. p. 

/5/ A táblázat a papság, a töredékesen számba vett honoráciorok és az 
uradalmi alkalmazottak birtokait és azok jövedelmét is magában foglal-
ja. Ez adataink lényegén nem változtat, hiszen az említettek birtokai-
nak évi jövedelme maximum 1200-1500 "telek" volt. 

/6/ Tarcalon 239, Tállyán 260, Sátoraljaújhelyen 359, Sárospatakon 437 ne-
mesi birtok terült el. Az említett 1834. évi 2.864 birtokból 1.153-at 
ún. extraneusok birtokolták: ezek mintegy fele nem lakott Zemplén-
ben. Zömük a környező megyékben élt, de volt köztük pesti, hevesi, bé-
kési, sőt bécsi is. űónéhány nem zempléni nagybirtokos arisztokratának 
volt hegyaljai, kisebb szőlője (pl. gr. Károlyi György Szatmárból, 
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gr. Teleki József — mint bécsi lakos, gr. Keglevich János Borsodból, 
gr. Forgách Zsigmond Abaújból, a jászói prépost, az egri érsekség 
stb.). Az arisztokrácia és a főpapság szerette a "tokajit" saját 
termésként fogyasztani és kínálni. 

Ili 1800-ban pl. Jekelfalussy József 510 "telek" jövedelmű birtoka 33 
tagban terült el. E birtok "szabályos" Zemplén megyei nagybirtokszer-
kezetet mutat: szőlő Mádon és Tállyan, lakóház Sátoraljaújhelyen (a me-
gyeszékhelyen) és sok kisebb-nagyobb birtoktest több kerület községei-
ben. 

/8/ Ez az 5 % uralta a politikai küzdelmekben a megyei közgyűlést, meghatá-
rozva a megye országgyűlési szavazatait is. A középbirtokosok jórészt 
személyesen vettek részt a megyegyúléseken, a nagybirtokosok már inkább 
uradalmi tisztjeik, vagy a birtokaikon élő, függésükben tartott törpe-
birtokos illetve nincstelen nemesek révén gyakoroltak hatást a közgyű-
lésekre . 

/9/ Szabad György: A Kisnemesség társadalmi és politikai állása a re-
formkorban (in. A Nógrád megyei múzeumok évkönyve, Salgótarján 
1981, 113. p.). Hasonló a szóródás Nógrádban is (Pálmány Béla: 
Köznemesek a szécsényi Forgách uradalomban 1542-1848. in. Tanulmányok 
Szécsény múltjából 5., Salgótarján 1982. 52. p.). 

/10/ Az összeírásban látható címek is utalnak a különbségekre: a nagybirto-
kos arisztokrata gr. Csákyt "excellenciás gróf úr"-ként, a nagybir-
tokos, de köznemes Rholly Istvánt "tekintetes úr"-ként, a középbirtokos 
arisztokrata gr. Vandernáthot "méltóságos grófiként, az elszegényedett 
Dessewffy grófnőt szimpla "gróf"-ként, a gazdagabb köznemeseket 
"úr"-ként, a szegényebbjét "nemes"-ként jegyezték be. 

/II/ Az összes birtokos valamennyi birtokának rovatonkénti adatösszegét ka-
tegóriánként összegezni, s így pontos átlagos számítani képtelenség, 
így egy megoldás maradt: kerületenként 8-10 (más-más községben fekvő) 
birtok adatait írtam ki mintavételként, azaz egy-egy birtoktípus esetén 
mintegy 150 birtok adatai alapján számítottam átlagértékeket. 

/12I Galgóczi Károly: Magyarország-, a Szerbvajdaság s Temesi Bánság 
mezogazdasagi statisztikája, Pest 1855. 29. p. illetve Varga János: A 
jobbágyi földbirtoklás típusai és problémái 1767-1848. Bp. 1967. 109. 

• P-

/13/ Szabad György: A tatai és gesztesi Eszterházy uradalom áttérése a 
robotrendszerről a tőkés gazdálkodásra, Bp. 1957. 97. p. Akadt azért 
néhány zempléni gazdaság, melyben már ekkor is okszerű erdőgazdál-
kodás folyt: így hg. Breczenheim Ferdinánd sárospataki és regéci 
uradalmában és Lónyay Gábor birtokain. (Galgóczi. im. 300. p.) 

/14/ Megjegyzendő még, hogy a rétek jövedelme megközelíti, illetve eléri a 
szántókét a bodrogközi törpe- és kisbirtokon, s általában a göröginyei 
járás területén (s így feltehetőleg a sztropkái járásban is, melynek 
rovatos táblái nincsenek meg), az újhelyi járás jómódú középbirtokain 
és nagybirtokain túl is haladja a szántók jövedelmét, ami e részeken 
illetve birtokkategóriákban az állattartás, nagyobb birtokok esetén 
főként a juhtartás jelentőségére utal. 

Az erdőjövedelmeknél utalni kell arra, hogy a számok nem jelzik 
pontosan az erdők nagyságát a birtokokon belül, mivel az alsó és közép-
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só vidékek erdőit magasabbra, a felső-zempléni nagyobb kiterjedésűeket 
pedig igen alacsonyra értékelték. 

/I5/ A birtokos és a jobbágyok pénztelensége miatt a pénzbeli robotváltság-
ról az uradalom a 30-as évektől visszatér a robotnapok természetbeni 
igénybevételéhez: a szőlőművelésben is csak a legfontosabb munkákat 
végeztették bérmunkásokkal. Bérföldekért, kölcsönökért az uradalom 
mindig robotot, s nem pénzt kivánt az úrbéresektől, zsellérektől. Az 
úriszék is egyre gyakrabban rótt ki büntetésül robotot. Ismeretes, hogy 
József nádor alcsúti birtokán ekkor már csak olyan munkáknál alkalmaz-
tak robotot, amikor a robotos erővel sem tudott nagyobb kárt okozni. 
(Oláh József: A robotmunka a sárospataki — regéci uradalomban a 
XIX. sz. első felében — in. Agrártörténeti tanulmányok, szerk.: Barta 
István, Bp. 1960. 287. p.) 

+ + + 

A nemesség viszonyainak tárgyalásához felhasznált nemesi összeírá-
sok: Zlt. IV. 1005/e 3-18. 1834-ben a sztropkói járás rovatos anyaga 
hiányzik, ezért a hasonló adottságú göröginyei járás adatait kétszer 
számítottam az átlagértékek kialakításakor. Az összeírásokkal kapcsola-
tos iratok: uo. -Kgy.-1823/1491., 1493.; 1836/1702., 1842/207., 
1845/285. 
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I. sz. táblázat 

A nemesség száma Zemplén vármegyében 1800 és 1834 között 

1800 1812 1834 

•lirto- Nincste- Papok össze-
kos /+/ len ar- sen 

malista, 
taxa-
lista , 
liberti-
nus 

Birto- Nincste- Papok Össze- Birto-
kos /+/ len ar- sen kos /++/ 

malista, 
taxa-
lista , 
liberti-
nus 

Nincste- Papok Ossze-
len ar- egyhá- sen 
malista, zi 
taxa- birto-
lista, kosok 
liberti-
nus 

3257 409 kb. 200 3866 3954 519 kb. 200 4673 3863 265 4128 

+ Egyházi birtokok is 
++ Egyházi birtokok nélkül 



Nemesi birtokte 

Járás 

Tokaji járás 

Bodrogközi járás 

Újhelyi járás 

Sztropkói járás 

Nagymihályi járás 

Göröginyei járás 

Kerület 

Tokaji 
Pataki 
Szerencsi 

Zetényi 
Helmeci 

Újhelyi 
Gálszécsi 
Zempléni 

Sókúti 
Sztropkói 
Dobrai 

Nagymihály 
Sztakcsiny 
Homonnai 

Papinai 
Zsalabinai 
Göröginyei 

össze.:en: 
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II. sz. táblázat 

száma és jövedelme 1812-ben és 1834 -ben 

Birtoktestek a birtoktestek Egy birtoktest 
száma jövedelme " t_e- re jutó jövede 

lekben" lem "telekben" 
1812 1834 1812 1834 1812, 1834 

1.2 26 o. .177 5. 995 5 . 29=0 4,9 4,5 
1.Ó63 1 .096 3.003 2 .624 2,8 2,4 

652 581 3,108 5 .668 4,8 9,8 

256 365 1.582 2 .135 6,2 5,9 
479 592 1.757 1 .708 3,7 2,9 

1.138 1 .073 2.718 4 .646 2,4 4,3 
535 439 1.741 2 .472 3,3 5,6 
255 387 1.159 1.550 4,5 4,0 

123 173 1.387 1 . 643 11,3 9,6 
163 70 885 589 5,4 8,4 
73 95 1.063 711 14,6 7,5 

386 482 2.097 2 .481 5,4 5,1 
63 49 773- 630 12,3 12,9 

123 151 1.853 2 .201 8,1 14,6 

67 88 1.159 761 17,3 8,6 
37 69 1.392 926 37,6 13,4 

163 165 1.273 1 .192 7,8 7,2 

6,802 7.052 32.944 37.227 5,3 
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III. sz. táblázat 

A nemesi birtokosok megoszlása birtoktípusonként, 
1800-ban (X-ban) 

Birtoktípus 

Törpebirtok 
Kisbirtok 
Középbirtok 
Jómódú középbirtok 
Nagybirtok 

(0-1 "telek") 65,6 
(1-20 "telek") 29,3 
(20-100 "telek") 3,5 
(100-300 "telek") 1,1 
(300 "telek" felett) 0,5 

ÖSSZESEN: 100,0 

IV. sz. táblázat 

A nemesi birtokosok megoszlása jövedelemkategóriák szerint 
1834-ben 

Kategória ( "telek") % 

0-1/8 15 ,2 
1/8-1/2 Törpebirtok 2888 35 70 ,1 
1/2-1 

Törpebirtok 
19 ,5 

1-5 19 ,2 
5-10 Kisbirtok 1038 2 ,8 25 ,0 
10-20 3 ,0 

20-50 2 ,2 
Középbirtok 133 3 ,2 

50-100 1 ,0 

100-200 0 ,8 
Jómódú középbirtok 46 1 ,1 

200-300 0 ,3 

300-500 0 ,3 
Nagybirtok 23 0 ,6 

500 felett 
Nagybirtok 

0 ,3 

Összesen: 100 ,0 



V. sz. táblázat 

1 birtokkategóriák Jővedelesazerkezet 1834-ben (X-ban) 

Birtokkategória Jobb- Házas Házat- Major- Szóló Hagy- Erdó Külön Kocs- Má- Bolt Híd- Rát Halá- Vásár Mai« Kis Kóbá- Mász- Vsshá- Vadé- Gyé- Mád- Zsidó ösz-
ágy zsel- lan ság, váa lege- sál- szár- váa szat dázs- nya kfi aor szat kény vá- "g^- szes 

lér zsel- rét 16 tatás szék aa vá- gás talon" X 
lér pás pénz 

Törpebirtok 

(1-5 "telek") J7,*7 7,*0 1,73 17,02 16,63 0,87 7,92 0,11 9,«6 0,07 0,15 1,05 0,11 0,03 100 * 

Kisbirtok 
(5-20 "telek") 31,09 »,78 0,92 28,78 »,65 0,27 1*,73 0,6» 9,33 0,16 0,22 0,1« »,»9 100 * 
Kisebb középbirtok 
(20-100 "telek") 34,82 2,97 0,18 32,22 1,53 2,97 11,89 0,03 8,82 0,26 0,08 0,21 0,01 0,19 3,56 0,05 0,06 0,03 0,10 0,05 100 X 
Jóaódú középbirtok 
(100-300 "telek") 14,27 »,01 0,1* 28,09 3,26 6,95 17,54 0,29 10,80 0,51 0,56 0,29 0,09 0,06 0,64 2,34 5,93 0,10 0,04 3,99 0,01 0,01 0,12 100 X 
Nagybirtok 
(300 "telek" 
feletTJ 10,65 6,49 0,16 34,18 2,43 8,07 12,23 0,05 14,48 1,12 1,18 1.55 0,38 0,19 3,56 1,93 0,48 0,05 1 0 0 t 

Együttesen: 25,70 5,13 0,63 28,10 5,66 4,01 12;88 0,11 10,60 0,42 0,36 0,41 0,09 0,09 0,91 2,67 1,10 0,13 0,05 0,80 0,01 0,02 0,03 100 X 
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III. sz. táblázat 

A nemesi birtokkategóriák jövedelemszerkezete 
jövedelem blokkonként %-ban 

Úrbéres Majorsá- Hegyvám Haszonvé- Összese n 
jövede- gi jöve- telek 
lem delem 

(szőlő-
vel) 

Törpebirtok 

(1-5 "telek") 46,57 41,68 0,87 10,87 100 

Kisbirtok 

(5-20 "telek") 36,79 48,80 0,27 14,14 100 

Kisebb középbirtok 

(20-100 "telek") 37,97 45,67 2,97 13,42 100 

Jómódú középbirtok 
(100-300 "telek") 24,35 49,18 6,95 19,56 100 

Nagybirtok 
(300 "telek" 
felett) 17,30 48,89 8,97 24,84 100 

összesen: 32,60 46,84 4,01 16,57 100 
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VII. sz. táblázat 
A majorsági. - illetve szőlő jövedelem birtokkategóriánként, járási bontásban (az összjövedelem X-ában) 

Törpebirtok Szántó Rét Külön le- Erdő Majorság Szőlő Majorsági 
(1-5 "telek") gelő rész összesen szőlő 

Hegyaljai járás 14,66 4,70 _ - 19,36 58,37 77,73 
Újhelyi 9,07 1,85 5,93 16,85 41,39 58,24 
Bodrogközi " 18,92 13,70 0,65 13,05 46,32 - 46,32 
Nagymihályi " 29,44 4,42 - 5,31 39,17 - 39,17 
Göröginyei " 1,34 1,34 11,62 14,30 - 14,30 
Kisbirtok 
(5-20 "telek") 
Hegyaljai járás 40,33 9,54 - 9,02 50,09 19,95 78,04 
Újhelyi 19,07 9,09 - - 28,16 7,97 36,13 
Bodrogközi " 22,92 15,10 3,73 10,49 52,24 52,24 
Nagymihályi " 19,64 13,51 0,09 16,02 49,26 - 49,26 
Göröginyei " 6,07 5,68 - 26,43 38,18 - 38,18 
Kisebb középbirtok 
(20-100 "telek") 
Hegyaljai járás 21,33 ' 12,29 - 5,31 38,93 5 ,03 43,96 
Újhelyi " 22,36 5,19 - 19,17 46,72 2,96 49,68 
Bodrogközi " 21,60 8,28 0,15 17,15 46,18 1,21 47,39 
Nagymihályi " 25,79 12,62 - 13,73 52,14 52,14 
Göröginyei " 17,03 14,90 - 7,99 39,92 - 39,92 
Jómódú középbirtok 
(100-300 "telek") 
Hegyaljai járás 19,60 0 ,31 0,99 10,34 32,24 9 ,58 41,82 

Újhelyi járás 15,02 22,09 _ 25,53 62,69 1,85 64,54 
Bodrogközi " 9,11 5,87 .0,16 28,38 43,52 1,47 44,99 
Nagymihályi " 17,97 14,36 - 5,87 38,20 0,12 38,32 
Nagybirtok 
(300 "telek" felett) 
Hegyaljai járás 23,74 12,40 0 ,01 0 ,05 44,20 3,44 47,64 
Újhelyi 14,84 17,38 - 16,40 48,62 1.42 50,04 

Összesen: 17,43 10,67 0,11 12,88 4l,09 5,66 46,75 





RENDI TÁRSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÓDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Hudi József: 

A VESZPRÉM MEGYEI POLITIKAI ELIT A 18-19. SZÁZADBAN 

Magyarország újkori történetét alapjában meghatározta az a tény, hogy a 
török uralom alatt lévő országrészt európai összefogással sikerült csak 
felszabadítani. A Liga Sacra államai közül jelentékeny áldozatot vállaló 
Ausztria uralkodói ezen az alapon jogot formálhattak nemcsak az újonnan 
felszabadított területekre, hanem a dunai népek feletti uralomra is. 

Az önállóságát a török után is megőrizni képes Magyarországon a hagyományos 
hatalmi szerkezetet csak a felvilágosult uralkodók — Mária Terézia és fia, II. 
József — bontották meg. A bonum commue érdekében az abszolutizmus gazdag 
eszköztárából válogató császárok kezdetben még megtartották az alkotmányos 
formákat, 1765 után azonban félresöpörték a legfontosabb rendi szerveket és 
nagyjából a modern bürokrácia következményei szerint átalakított 
főkormányszervek segítségével, a rendi országgyűlések mellőzésével kormányozták 
az országot. 

A feudális abszolutizmus csúcsát II. József egy évtizedes uralkodása 
jelenti: e rövid idő alatt előre mútató, ám a realitásokkal kevésbé számoló 
reformok sorát vezette be, módszerei azonban a rendek heves ellenállását 
váltották ki. A josefinizmus időszakát az udvar és a rendek kompromisszuma 
zárja, az így kialakult hatalmi egyensúly azonban igen törékenynek bizonyult, 
mert II. Lipót — akárcsak utódai — a birodalom mindenkori érdekei szerint 
felváltva alkalmazta az alkotmányos és abszolutisztikus kormányzási módszereket. 
/!/ 

A végrehajtó hatalmat az 1848-at megelőző másfélszáz évben is a király — 
egyben német-római, 1804 után osztrák császár — gyakorolta a neki felelős 
kormányszervek — a magyar királyi kancellária és kamara — útján. Ezekhez 
járult még az 1723: 47. tc. által megalkotott, a korszerű bürokrácia jegyeit 
magán hordozó helytartótanács is. /2/ 

A Budán székelő helytartótanács voltaképpen a központi kormányszervek és a 
középfokú közigazgatás közé ékelt, jogilag önálló, ténylegesen azonban tőlük 
illetve áttételeken keresztül közvetlenül a királytól függő kormányszerv, amely 
Mária Terézia (1754, 1769), majd II. József (1783) reformjai eredményeképpen 
hatékonyan érvényesítette a központi elgondolásokat, s fokozatosan ellenőrzése 
alá vonva a törvényhatóságokat. /3/ 

A birodalmi és a magyar kormányzati rendszer megújulása, a jogszolgáltatás 
reformja — az európai fejlődéssel párhuzamosan — megteremtette a hivatali 
közszolgálatot, megvetette a modern bürokrácia alapjait. Ennek érvényesülő 
tartalmi jegyei: 

- az illető hivatal állandóan működik, feladatait a nagyfokú hierarchizált-
ság, a szakosodás és a szabályozottság révén hatékonyan képes elvégezni; 

- az alkalmazás kinevezéssel történik és hosszútávra szól (a közszolgálat 
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mint élethivatás jelenik meg); 
- megteremtik a foglalkoztatási biztonságot (magas fizetés, nyugdíjintéz-
mény). /4/ 

E változásról szólván, a közigazgatástörténeti munkák egyöntetűen azt 
állítják, hogy a bürokrácia a felső kormányzati szinten általánosan elterjed, 
középszinten azonban a rendi önkormányzat lényegileg érintetlen marad. /5/ 

I. A vármegyei önkormányzat és bürokrácia viszonya 

A rendi önkormányzat alappilléreit jelentő vármegyék a liberális felfogás 
szerint három alapelvre épültek: 

- az önigazgatás eszméjére, melynek értelmében a megye nemessége a maga 
köréből szabadon, idegen befolyástól menten maga választja meg saját 
tisztviselőit; 

- a felelősség elvére, mely szerint a tisztviselő egyedül csak választóinak 
tartozik felelősséggel, ők hívhatják vissza, vonhatják felelősségre; 
valamint 

- az alkotmányosság elvére, amely lehetővé teszi, hogy a törvénytelen 
rendeletek ellen tiltakozzanak (felírás joga) és a "sérelmeket és 
kívánatokat" az országgyűlés színe elé tárják követeik útján. /6/ 

A felsorolt alapelvek valóban 1848-ig érvényesek, ám megvalósításuk elé 
egyre nagyobb akadályok gördülnek, a vármegyerendszer működési zavarai egyre 
szaporodnak. Az első nagy érvágást a felvilágosult uralkodók reformjai jelentik, 
melyeket még újak követnek. 

1. A központi kormányszervek 

Bürokratizálódásukkal lehetővé vált, hogy az uralkodók, mint a végrehajtó 
hatalom képviselői az államélet minden fontos területére befolyást 
gyakoroljanak. Kísérletük: a feudális államszervezet modernizálása a 
polgárosodás irányába — méghozzá felülről, a hatalmi struktúra gyökeres 
átalakítása nélkül — csak részeredményeket hozhatott. 

2. A vármegyei önkormányzat 

Élén a főispán, a király bizalmasa áll már évszázadok óta. Az állandó 
hadsereg (1715) felállítása után alkotmányjogi helyzete megváltozik: elveszti 
hadászati jelentőségét, a megyének ezentúl csak moderatora és irányítója, akit a 
király nevez ki, de a vármegyei pénztárból kapja fizetését. Hatékonyan azonban 
csak akkor tud ténykedni, ha helyben lakik, erre viszont a főurak többnyire nem 
hajlandók. Helyüket egyre inkább az állami szolgálatba álló, feltétlen 
engedelmességre hajló köznemesek veszik át. /7/ Ezek az ún. adminisztrátorok 
ténylegesen állami hivatalnokként biztosítják a közvetlen állami befolyást a 
megyei közigazgatásban. A végkifejlet: 1847-ben az ország 56 megyéje közül csak 
23-ban van"rendes főispán, egy főispáni széket be sem töltenek, a többiben csak 
névlegesen kinevezett főispánok vagy adminisztrátorok ülnek. /8/ 

3. A megyei nemesi köz- és kisgyűlések a helyi politikai élet központi fórumai 

Ezeken döntenek minden lényeges közigazgatási és politikai kérdésben, 
ezeken a közgyűléseken választják meg a tisztviselőket és országgyűlési 
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követeket, hozzák a jogszabályokat. 

A tisztújításokon 1819 előtt szóbeli véleménynyilvánítással ("közfelkiál-
tás") választották meg az új tisztviselőket, az 1819. évi helytartótanácsi 
szabályozás után nyílt vagy'titkos szavazással (voksok összeszámlálása) történt 
a tisztújítás. A megyék — így Veszprém is — 1819-től külön statútumokkal 
szabályozza a választás menetét. A szavazás bevezetésével azonban csak csökkent 
a visszaélések száma, de a visszaélések továbbra sem szűntek meg. 

A kormányzat a főispán kijelölési és kinevezési joga segítségével 
határozhatta meg a tisztviselői kar összetételét. A Veszprém megyei tisztújítási 
jegyzőkönyvek alapján megállapítható, hogy a főispán nevezte ki a hivatali 
adminisztráció személyzetéből a jegyzőket, a levéltárost, a regesztrátort és a 
segédszemélyzetet (írnokok), a külön csoportot képező ún. szegodményeseket 
(mérnök, orvos, sebész, bába, várnagy, katonaság), valamint a közigazgatásban és 
igazságszolgáltatásban is jelentős szerepet játszó táblabírákat. Jelölési 
jogával élve, 2-4 jelölt állításával meghatározta azok körét, akikből a 
tisztikar másik része kikerülhetett. (Az alispáni hivatalra maga jelölt, a 
többire a nemesség véleményét is kikérhette.) Jelölési jogánál fogva ellenőrzése 
alá vonhatta a központi (alispáni, adóvevői, számvevői) és a járási hivatalokat 
(szolgabíró, esküdt, útibiztos). /9/ 

4. Szervezeti változások 

Konkrét vizsgálatok hiányában eddig a kutatás nem figyelhetett fel rá, hogy 
a bürokrácia egyes elemei megjelennek a 18. században a megyei önkormányzatban 
is. Vegyük sorjában: 

- a 18. század végére állandósul a megyeszékhely (Veszprém), a legtöbb 
megyében vármegyeháza épül -(Veszprémben 1754-ben), ebben helyet kapnak a 
központi hivatalok, melyek működése — a törvényszékek kivételével — 
folyamatosnak tekinthető. /10/ Kezdetben a fő tisztviselőket (al- és 
főispán), a 19. században már a többi központi tisztviselőt is helyben-
lakásra kötelezik. 

- A differenciálódási-specializálódási folyamat eredményeként' új hivatalok 
keletkeznek (tiszti ügyészi, számvevői, levéltárosi, mérnöki, orvosi), a 
hivatalok betöltését jogi végzettséghez kötik (1787), ez azonban csak a 
főbb állásokra érvényes; az összes vármegyei hivatalra e követelményt 
megyénkben csak 1840-ben terjesztik ki. A 18. században csak egy időre 
törik meg a nemesség hivatalviselési monopóliumát (1785-90), a nem neme-
sek hivatalviselési jogát csak 1844-ben iktatják törvénybe. /II/ 

- A fizetések központi rendezésével (1773) egy erősen hierachizált 
hivatalszervezet jön létre, melyet később az adminisztrációs rendszer 
még merevebbé tesz. ¡12/ 

A bürokrácia tartalmi elemei közül azonban több nem épül be: 
- a kinevezés megjelenik ugyan több vármegyei hivatalnál (leginkább az 
ún. szegődményes állásoknál), de nem válik általánosan elfogadottá; a 
nobile officium elve — bár kisebb-nagyobb megszorításokkal — egészen 
1848-ig érvényben marad; /13/ 

- a szakosodás eme kezdeti stádiumában nem beszélhetünk foglalkozási biz-
tonságról sem (kinevezés hiánya; nyugdíj Veszprém megyében is pl. csak 
hosszas hivatalviselés után bekövetkező rokkantság után jár). Ugyanígy a 
hatáskörök pontos körülhatárolása sem történik meg. Hivatali munkaköri 
leírás helyett a szokáskódex az irányadó, szervezeti-ügyrendi szabályren-
deletek csak az 1830/40-es években kezdenek elterjedni. Az alsó szinten, 
mint arra Zsoldos Ignác is rámutat, az igazgatási-rendészeti és bírásko-
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dási, kulturális-népnevelői teendők még differenciálatlan egységben van-
nak. /14/ A közigazgatás és bíráskodás elválasztására, a közigazgatás 
átfogó jogi szabályozására csak a polgári korszakban kerül sor. 

II. Vármegyei nemesség és hatalomgyakorlás: a politikai elit 

A politikai szociológia a hatalmat, mint a politika központi kérdését 
társadalmi viszonyhálózatként igyekszik leírni. Általánosságban ez azt jelenti, 
hogy a hatalmat összetett jelenségként közelíti meg, olyan viszonyegyüttesként, 
amely a hatalmat gyakorló és neki alárendelt személy (csoport, osztály) között 
jön létre társadalmilag szabályozott normák szerint. /15/ Hatalmi elitről abban 
az esetben szokás beszélni, ha a politikai hatalom kevesek kezén összpontosul, s 
az így létrejött kormányzó csoport nagymértékben elkülönül a hatalomból 
részesülő többi csoporttól. /16/ 

A 18-19. századi önkormányzat politikai minőségét a rendi keretek 
határozzák meg: politikai jogokkal — mégpedig elvileg egyenlő jogokkal — csak 
a nemesek rendelkezhetnek. Arányuk országosan 5 % körül mozgott, helyenként 
azonban igen nagy eltérések tapasztalhatók. Általában a hódoltság és a királyi 
Magyarország közötti határterületen éltek a legnagyobb számban. Iyen terület a 
Közép-Dunántúl: Veszprém megyében a legmagasabb a nemesek aránya (13-15 %), de 
magas a szomszédos megyékben is: 8-12 % között van Zala, Vas, Győr, és Komárom 
megyékben. /17/ 

Politikai jogaikat a nemesek a vármegyei életben gyakorolhatták: a 
közgyűléseken személyesen vehettek részt, az ország törvényalkotásában csak 
közvetetten, utasítással ellátott követeik útján (vármegyénként 2-2 követ egy 
szavazattal). A közgyűlésen való részvétel — miután a közgyűlések akár 2-3 
hétig is eltarthattak — anyagi helyzetük függvénye volt, azaz: a kisbirtokosok, 
főként ha távol laktak, többnyire távol maradtak, s csak a tisztújításokon 
jelentek meg. Iyenkor a kortesvezérek gondoskodtak szállításukról és 
ellátásukról, néhány ezüstforintért voksukat is megvették. Éppen ezért a 
vármegyei politikai élet egy szűkebb csoport irányítása alá került: e csoport 
tagjai házat vásároltak a megyeszékhelyen, a család egy vagy több tagja hivatalt 
viselt; a hasonló státusú családok az érdekszövetséget igen gyakran házassággal 
pecsételték meg. Mielőtt azonban a megyei tisztikart közelebbről megvizsgálnánk, 
röviden be kell mutatnunk a megye nemességét. 

1. A nemesség újjászerveződése a török után 

A társadalmi képlet 1848 előtt egyszerűen megragadható: a piramis felső 
részén az összlakosság több mint egytizedét kitevő nemességet találjuk; csúcsán 
néhány arisztokrata család hatalmas birtokokkal, alatta néhány tucat 
középbirtokos nemesi család, ezalatt a paraszti életszínvonalon élő kisbirtokos 
és birtoktalan köznemesség hatalmas tömege. Az arányokban lényeges változás a 
15. század vége óta nem következett be, a nemesi társadalom mégis sok 
szempontból átalakuláson ment keresztül. Az elementáris erejű mobilitás során a 
nemesség a 18. század végére nagyrészt kicserélődött: a török hódoltság korában 
számtalan család elköltözött vagy kihalt, a jobbágyivadékok tömegesen nemesedtek 
a 16-17. században, a régi nagy családok elvesztették fényüket, s új köznemesi 
családok emelkedtek a főúri családok sorába. De változást hozott az 
ellenreformáció is: legkorábban, a 17. század elejétől a mágnások tértek vissza 
— jól megfontolt érdekből — a római katolikus egyházba, s őket követte a 
középbirtokos nemesség jó része is a 18. század elejéig. Csak a kisbirtokos 
nemesség 2/3-a őrizte meg az üldözések közepette is protestáns hitét és magyar 



103 

nyelvű kultúráját. 

A nagybirtokos családok közül a Zichyek és Esterházyak már a 17. század 
közepén feltűnnek, a következő században melléjük sorakozik a tolnai Festetics, 
a gr. Nádasdy és gr. Amadé, a gr. Erdődy és gr. Batthyány család. A világi 
nagybirtokosok mellett megőrzi nagybirtokos státusát a veszprémi püspök és 
káptalan, a győri püspök, a zirci cisztercita és a tihanyi bencés apátság. /18/ 

A veszprémi káptalan hiteleshelyi levéltárában őrzött birtokbaiktatási 
iratok alapján nyomon követhető a középbirtokos nemesi családok mozgása is: a 
18. század első felében iktatják birtokba az Ányos (1717), a Böday és Pázmándy 
(1718), a Gaál (1722), az ősi Lőrinte nemzetségből származó Bezerédy (1724), 
továbbá a Fodor (1725), a Nyitra megyéből beköltöző Boronkay (1746), a tolnai 
Perczel (1739), a gyepesi Kun, valamint a Bék (1750) családot, melyek közül 
többen (Ányos, Perczel, Bezerédy) fontos hivatalokat töltenek be ekkor és a 
későbbiekben is. /19/ 

Legnagyobb arányban természetszerűleg a köznemesség legalsó, birtokos vagy 
birtoktalan része egészült ki. A megyei nemességkihirdetések alapján összeáll a 
kép: az 1690-es évektől kezdve a 18. század végéig 27 vármegyéből költöztek 
Veszprém megyébe. A kihirdetésekben 294 családnév bukkan fel (emögött legalább 
1000-1500 személyt feltételezhetünk). /20/ Mozgásuk a következő összefüggéseket 
mutatja: 

- A 27 vármegye közül tulajdonképpen 20-ból szórványosan érkeztek a csalá-
dok (általában 2-3 család), a beköltözők 83 %-a a szomszédos vagy közeli, 
viszonylag védett területekről jött (Vasból 80, Zalából 48, Győrből 317 
Pozsonyból 27, Sopronból 24, Nyitra megyéből 18 és Komáromból 15 család.) 

- A kiegyenlítődési folyamat egyirányú (észak-északnyugat-dél-délkelet 
irányban), a kiköltözés jelentéktelen és rendszertelen. A volt királyi 
Magyarország védettebb területeiről költöznek el a nemesek. Egyes csalá-
dok nyilvánvalóan régi lakóhelyükre költöznek vissza. 

- A betelepülés változó intenzitású: a 17. század végén 4, 1701-1740 között 
38, 1741-1780 között 226 beköltöző családról tudunk. Mária Terézia ural-
kodása alatt jön a beköltöző nemesség zöme (77 %-a), bár II. József ural-
kodása idején sem elhanyagolható a mozgás (20 család), 1790 után azonban 
már csak szórványos betelepülésről beszélhetünk. 

- A betelepülés párhuzamosan zajlik a jobbágyközségek benépesítésével, de 
tőle teljesen függetlenül történik, s attól jellegében is különbözik (az 
szervezett, csoportos áttelepítés, s főleg idegeneket érint — ez kivált-
ságos egyének és családok spontán áttelepülése egyszerre akár több megyé-
be is!). 

- A nemes családok többsége nemesi községbe vagy mezővárosba — főleg 
Pápára — költözik. Beházasodás, munkavállalás, kedvezőbb életfeltételek 
biztosítása birtokvásárlással, vagy egyszerűen csak visszaköltözés egy-
aránt oka lehet a lakóhelyváltoztatásnak. A mezővárosokba előszeretettel 
költöztek iparűző nemesek, míg a jobbágyfalvak a kiépülő uradalmi igazga-
tásban részt vevő nemeseket szívták fel. 

- Az adatgyűjtés alkalmas az egyes családok jogi helyzetének felmérésére 
is: 93 esetben bizonyosan meg lehetett állapítani a család jogi státusát, 
eszerint a beköltözők többsége (77,41 %) armalis nemes volt, többségük a 
16-17. században nemesedett; - a fennmaradó rész adománybirtokkal rendel-
kező nemes család. 

2. A vezető csoportot alkotó családok a tisztikarban 

A címre széleskörű adatgyűjtés után kíséreljük meg a választ. A 
bázis-adatforrást a tisztújítási jegyzőkönyvek képezik, az ezekben található, 
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10 tisztviselőt adott 
8 
7 
6 

azonos szempontok szerint összeállított adatsorokat kiegészítettük a közgyűlési 
jegyzőkönyvek és iratok alkalmazásra vonatkozó adataival, a hivatalviselésről 
kiadott bizonyságlevelek nyújtotta információkkal, a nemesi összeírások 
adataival, anyakönyvi bejegyzésekkel. Ezekhez járultak a genealógiai munkák és a 
memoárirodalom darabjai, melyek az egyes személyek és családok pályájának, 
informális kapcsolatainak a feltárásban segítettek elsősorban. 

Az így nyert adatsorokat archontológiai táblázatokra vittük, s a 
folyamatábrázolás kedvéért az időhatárt kiterjesztettük (1500-1945). Milyen 
megállapításokra tehettünk ilymódon szert? 

Az 1848 előtti másfél évszázadban 238 család 411 tagja (azaz egy családnak 
átlagosan 2 tagja) töltött be hivatalt, folyamatosan azonban csak 48 család van 
jelen. Tovább szűkül a kör, ha figyelembe vesszük, hogy 4 család esetében csak a 
hosszúra nyúlt hivatali pálya jelenti a folyamatosságot, továbbá 18 család 
esetében csak 2-2 tisztviselővel számolhatunk a 18-19. században. Marad tehát 26 
család, amely másfél évszázad alatt úgy volt jelen a megye életében, hogy 
ezalatt folyamatosan 3-10 tisztviselőt adott. Mégpedig az alábbi megoszlásban: 

a Kun és a Vigyázó; 
a Martonfalvay; 
az Ányos és a Rosos; 
a Balassa, a Boronkay, a Bezerédy, 
a Grmanecz és a Kenessey, 

5 " " : a Karátson, a Perczel és a Rohonczy; 
4 " " : a Hamvay-Kovács, a Molnár, a Németh 

és a Szakonyi; 
3 " " : a Balogh, a gr. Esterházy, az Eőry-

Szabó, a Fodor, a Jurisch, a Kajáry, 
a Márkus, a Pap, és a Somogyi család. 

A felsorolt köznemesi családok az összes család egytizedét tették ki, 
ugyanakkor az összes tisztviselő 1/3-át adták. Ha az egyes családok által elért 
legmagasabb 18. századi tisztséget viszonyítom a 19. századihoz, azt találom, 
hogy a 19. század első felében 14 család státusa változatlan maradt, 8 családé 
inkább emelkedett, s csak 4 esetben beszélhetünk bizonyos fokú csökkenésről 
(ezeket a feltörő új családok szorították félre). Lényegében tehát azt 
mondhatjuk, hogy a vezető csoportot alkotó 26 család nemzedékeken át megőrizte 
hivatali-politikai státusát és meghatarozo tenyezője volt a varmegye 
politikai-kulturális eletének. Mindez egyben azt is jelenti, hogy a 
közepbirtokos nemessegnek kialakult itt egy olyan rétege, amely hivatali 
szolgálatból kényszerült megélni. Ehhez kialakították már korán a családi 
stratégiát: a család egyik férfitagja gazdálkodott, a többiek egyekeztek jogi 
végzettséget szerezni ás vármegyei állásokba, magasabb papi méltóságokba kerülni 
és a hadsereg tisztikarában vagy magasabb állami hivatalokban megfelelő 
jövedelemre szert tenni. Tipikus példa erre a Rosos, az Ányos és a Rohonczy 
család. 

A családok egy része csak rövid időre tűnt fel a vármegyei életben: 148 
család csak a 18. században viselt hivatalt, 56 csak a 19. században lépett 
vármegyei pályára. A nemesség mobilitásával függ össze, hogy a 18. század első 
felében az armalis nemesség — nyilván szaktudása révén — előkelő vármegyei 
tisztségeket is betölthet: Fekete György alispán 1716-tól, Árvay József a század 
közepén főügyész, két testvére pedig aladóvevő. /21/ A későbbiekben jóformán 
csak alsó tisztségekben találjuk a taxás nemességet. 

Csupán néhány család van, akik már századok óta szerepet vállalnak a megyei 
önkormányzatban: bizonyíthatóan a Barcza, a Békássy, a Fülöp és a Zambo család a 
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16. század óta: a 17. századtól kimutathatóan a Kun, az Acsády, a Matko és a 
Torma család van jelen a megyei igazgatásban. A°19. században feltörő családok 
közül a legfényesebb karriert a Hunkár család futja be, közülük több főispán 
kerül ki a későbbiekben, de befolyását megőrzi többek között a Boronkay, a 
Kenessey a Kolossváry, a Koller, a Barcza és a Csapó család is. 

3. Hivatal és politikai függetlenség: egy kis birtokstatisztika 

A reformkori politikai élet markáns arculatú élcsapatát képezték 
Magyarországon az anyagilag és szellemileg független, művelt köznemesek, '48 
nagy művének fő megalkotói. 

Létezett-e ilyen, viszonylag független réteg Veszprém megyében, s milyen 
viszonyban állott a hivatalviselő nemességgel? — E kérdésre egyetlen forrás 
segítségével szeretnénk felelni: a koronázási "segedelem" , kivetéséhez 1833-ban 
készült jövedelemösszeírással, mely — mivel bevalláson alapult — pontosnak 
ugyan nem nevezhető, de az arányok megállapítására mindenesetre elegendőnek 
tűnik. /22/ 

A feldolgozás végén arra a meglepő eredményre jutunk, hogy Veszprém 
megyének — akár Tolnához, akár Fejérhez viszonyítunk — igen vékony és 
meglehetősen gyenge középbirtokos nemessége volt ekkortájt. Az összeírásban 
csupán 22 olyan családot találtunk, amelynek bevallott tiszta évi jövedelme 
elérte vagy meghaladta az 500 pengőforintot, ami egy népes família úri 
tekintélyének, életszínvonalának megőrzéséhez sem igen lehetett elegendő már 
ekkor. Ezen 22 családból 1833-ban csak 5 család valamely tagja volt megyei 
hivatalban, s további kettő vállalt (alispáni) hivatalt 1848 előtt (a Rába és a 
Bésán). A 22 család tehetősebb része — több mint 2/3-a — pedig távol tartotta 
magát a vármegyei tisztségektől. /23/ 

Ezek után már majdhogynem groteszk ötletnek tűnik a 22 család gazdasági 
erejét a világi és egyházi nagybirtokosokéval egybevetni, akiknek többsége 
szintén távol tartottan magát a vármegyei élettől, annak irányát — mint látni 
fogjuk — , mégis könnyűszerrel meghatározhatta. A megyében élő nemesek és "tisz-
tesb" állásúak (honoráciorok, lelkészek, uradalmi tisztek) évi bevallott 
jövedelme 1833-ban 729.795 pft volt, ebből a 6 egyházi, a 9 világi és a 2 
alapítványi nagybirtok 488.348 pft-ot jövedelmezett (66,91 %), a 22 család 
jövedelme pedig 47.305 pft volt (6,48 %). Vagyis: a legnagyobb birtokosok évi 
tiszta jövedelmének kb. egytizedével rendelkezett a köznemesség vezető rétegét 
jelentő 22 család, ami azonos volt a nagyvázsonyi és palotai Zichy uradalom évi 
jövedelmével. S ha most figyelmen kívül hagyjuk, hogy mindkét rétegnek több 
vármegyére kiterjedtek birtokaik voltak — ami adott esetben az arányokat tovább 
módosítja, — kézenfekvőnek tűnik a következtetés: a csekély jövedelmű 
középbirtokos nemesség csak abban az esetben válhatott a követválasztásokon és 
tisztújításokon számbajöhető politikai tényezővé, ha szervezetten és a kisnemesi 
tömegek támogatását élvezve lépett fel, s valamely liberális főúr anyagi 
segítségét is igénybe vehette. A gazdaságilag, politikailag megosztott 
nemességen belül ugyanis akadt néhány olyan anyagilag viszonylag jómódú, 
vezetésre alkalmas személyiség, akik — mint Hunkár Antal, Fiáth Ferenc, 
Bezerédy Mihály és Kristóf — önálló politikai arculattal jelentek meg a megyei 
politika színterein. 

4. Politikai intézményrendszer és mentalitás 

Láthattuk, hogy a birtokos nemesség nagy száma, az adott életszínvonal 
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fenntartására elegendő jövedelmet biztosító pályák korlátozott száma, szűkös 
felvevőképessége, eleve kasztszferű érdekközösségeket teremtett, melyeknek tagjai 
többszörösen kötődtek egymáshoz. A gyakori összefonódások, a hivatali 
kapcsolatok személyes kapcsolatokkal történő behelyettesítése — a korrupció 
melegágya — ebben a közegben természetes jelenségnek tűntek, mivel az 
egzisztenciális problémákra megoldást sok esetben csak így találtak. Az 
informális kapcsolatoknak olyan szövedéke alakulhatott ki így, melyet — mivel 
ezeknek írásos nyoma sem maradt — feltárni igen nehéz. Mégis, a személyes 
jellegű közlésekből a 18. és 19. századra is találtunk olyan információkat, 
melyek megvilágítják a vármegyei "közélet" légkörét. 

A 18. században is (voltaképpen 1313-tól 1773-ig) a veszprémi püspök mint 
örökös főispán töltötte be a vármegye első tisztségét, ami a mai ember számára 
anakronosztikusnak tűnhet, a középkori ember számára azonban természetes volt. A 
főispánok közül kiemelkedik Padányi Bíró Márton alakja, aki a vármegyei nemesség 
egyöntetű ellenszenvét — azon túlmenően, hogy hivatalát egyházpolitikai 
céljaira használta fel — vezetési módszereivel is kiváltotta. Az 1750-es 
években azzal vádolják, hogy a tisztújítás jelöltjei sorából egyeseket 
önkényesen kitörölt, s helyükre saját rokonait tette; másokat nagyvonalú 
ígéretekkel csábított el, s többen kifogásolták, hogy a hivatali személyekkel 
durván bánik, és tegezi őket. /24/ 

Az 1830-as évek végén a konzervatív Fiáth Ferenc számára tűnhetett volna 
úgy: alig változott valami az évtizedek múltával. De ő a korábbi állapotokról 
mit sem tudván, csak a Fejér megyei tapasztalatai alapján ítél. Látta, hogy az 
ottani tisztikar "fényesebb", hogy itt országos politikával nemigen 
foglalkoznak, mert mindenki a személyes érdekét helyezi előtérbe. Érthető is, 
hiszen itt "a vagyonos független középosztály kisebbségben" van, a tisztviselői 
kar Rohonczy János alispántól függ, aki József nádor kegyeltje, s így 
megtehette, hogy "barátait dédelgesse, segítse illő s nem illő módon; elleneit 
üldözze, sújtsa szabad s nem szabad fegyverrel." /25/ 

Már Rohonczay alispán rendőruralma árnyékában fellépnek azok a "függetle-
nebb elemek" — Bezerédy Mihály, Kun József, Kovács Imre és a Késmárky testvérek 
— , akik az ellenzéki szellemet terjesztik. /26/ 1839-ben sikerül is követté 
választatniuk Hunkár Antalt, akit követtársa, az időközben aulikuspártivá 
vedlett Kotsi-Horváth Sámuel "semlegesít" az országgyűlésen. A következő 
választáson azonban a nagybirtokosok — a veszprémi püspök és káptalan, a zirci 
apát és a világi főurak — nem sajnálják a tetemes áldozatot sem, csakhogy 
Hunkárt félreállítsák. A kétes értékű győzelem érdekében 40.000 pft-ot 
bocsátottak a kortersvezérek rendelkezésére, s ezenfelül még a voksoló nemesség 
etetését-itatását is vállalták. S bár 1847-ben Hunkárt a kisbirtokos nemesség 
nyomására követté választják, megismétlődik a nyolc évvel korábbi eset: 
követtársa, a konzervatív Sebestyén Gábor ügyvéd leszavazza az aulikusok 
megbízásából a legfontosabb kérdések tárgyalásakor. /26/ 

1848 jellemző vonása, hogy a felemás módon végbement átalakulás során a 
régi politikai intézményrendszer egyes részeit teljesen lebontották és újakkal 
váltották fel, míg másokat a fejlődés követelményeihez igazítva meghagytak, az 
"emberi tényezővel" azonban nem tudtak mit kezdeni. A régi tisztikar — többsége 
konzervatív, kisebb része ellenzéki-liberális vagy radikális — maradt a helyén, 
csak az adminisztrátort távolították el. Minden remény megvolt így arra, hogy 
azon osztály tagjainak, amely büszkén hirdette magáról, hogy a forradalmi 
átalakulás érdekében a legnagyobb áldozatot hozta, sikerült átmenteniük a 
bizonytalannak látszó jövendőre politikai-gazdasági státusukat. 
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S mert ez legalább részben sikérült is — a régi középosztály bizonyos 
rétegei beépültek a polgári Magyarország hatalmi struktúrájába — , a magyar 
társadalomtörténetírásnak ennek kapcsán olyan "végzetszerű" összefüggésekkel 
kellett és kell szembenéznie, melyeknek tisztázása, újragondolása elöl ma sem 
térhetünk ki, ha elismerjük, hogy a politikai intézményrendszer-reformja nélkül 
nem beszélhetünk a szocialista gazdasági társadalomalakulat minőségi 
megújulásáról. 1711 

JEGYZETEK 

/l/ Csizmadia Andor: A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a 
tanácsrendszer létrejöttéig. Bp. 1976. 31-43. p. 

/2/ Ezekről monografikus igényű feldolgozások készültek: Ember Győző: Az 
újkori magyar közigazgatás története Mohácstól a török kiűzéséig. Bp., 
1946.; Uő.: A m. kir. helytartótanács ügyintézésének története 1724-
1848. Bp., 1940.; Nagy István: A magyar kamara 1686-1848. Bp., 1971. 

/3/ Ember Győző: A magyar királyi helytartótanács ügyintézése I. 1724-
1783. = Levéltári Közlemények (LK) 15 (1937), 84-161. p. Felhő Ibolya-
Vörös Antal: A helytartótanácsi levéltár. Bp., 7-40. p. 

/4/ Csizmadia: i.m. 65-77. p.; Róbert K. Merton: Társadalomelmélet és 
társadalmi struktúra. Bp., 1980. 453-471. p. 

/5/ Ereky István: A modern magyar közigazgatás kialakulása. = Pannónia 1941 
(42.) 1-2. sz. 105-166. Csizmadia: i.m. 72. p. 

/6/ "Az administratori rendszer tárgyában kiküldött kerületi választmány 
jelentése". Röpívek 220. sz. = Veszprém Megyei Levéltár (VeML) 
IV. /101/ b. Veszprém Megye Állandó Bizottmányának iratai 17/1848. má-
jus 3. bizottmányi ülés. 

/7/ A megyeszerkezet vizsgálatához kitűnően használható ifj. Palugvay Imre: 
Megye-rendszer hajdan és most c. munkája (1-4. k., Pest, 18447), ennek 
különösen 2. kötete ("Megye-hivatalok"). 

/8/ Lásd a 6. jegyzetet! 

/9/ VeML IV. l/a. Közgyűlési jegyzőkönyveiben található tisztújítási köz-
gyűlések jegyzőkönyvei alapján. 

/10/ Főglein Antal: A vármegyei levéltárak első őrzőhelye. = LK 45 (1942), 
196-254. p. Veszprém megyében 1754-ben épül vármegyeháza a veszprémi 
várban, korábban a megyegyűléseket bérelt épületben Pápán és Veszprém-
ben tartották. 

/II/ Veszprém megye 1778 előtt évszázadokon át 3 járásból áll, 1778-ban 
szervezik meg a cseszneki (1849-től zirci) járást. 1848 előtt 4-12 kö-
zött változik az aljárások száma. A közgyűlési jegyzőkönyvek alapján a 
következő új hivatalok szerveződnek: 
- az egészségügyi szervezetben először az ideiglenes szerződéssel 
alkalmazott orvos (pl. 1738. évi pestis idején) jelenik meg, hivatala 
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1773 után állandósul, 1793-től előfordul a tisztújításokon is. A 
helyettes főorvos 1810-ben jelenik meg. Megyei seborvos 1778-ban 
fordul elő, a járásiakat 1831-ben nevezik ki először. A megyei bábák 
képzésére 1814-től fektetnek súlyt, a járási sebészek mellé 1847-ben 
nevezik ki őket; 

- a főügyész mellett 1716-ban jelenik meg az alügyész, 1795-ben a 
másodalügyész; 

- a második perceptor (adóvevő) már 1669-ben feltűnik, a 2 aladóvevővel 
1754-től találkozunk; 

- az első főmérnök 1775-ben, a második 1826-ban fordul elő először a 
tisztújításon; 

- az alispán helyetteseként először jelenik meg 1757-ben állandó hiva-
talként a másodalispáni hivatal; 

- a legnagyobb pénzügyigazgatási reformot 1825-ben hajtják végre: elkü-
lönítik a hadi- és házipénztárat, egyiknél-másiknál is 2 fő- és 2 al-
adóvevő áll a hivatal élén. 

/12/ Az 1773. évi fizetésrendezéskor (VeML IV. l/a. Prot. part. cong. 1773. 
V. 13. 12. p.) a helytartótanács a következő évi fizetéseket hagyta jó-
vá: főispán 1.500, első alispán 600, másodalispán 300, rendes főjegyző 
500, helyettese 250, másodaljegyző 150, főadóvevő 500, a 3 aladóvevő 
150-150 forint. A főügyész fizetése 300, az alügyészé 150, a 6 szerző-
déses biztosé fejenként 80, a cancellistáé 100, az orvosé 300, a szol-
gaszemélyzeté 5-80 forint között, beosztástól függően. (Tabella máso-
lata = IV. 1/b. VeML IV. 1/b 2330/1834. közgy. sz. irat.) 

/13/ Ereky, miután konkrét elemzést nem végzett, csupán azt tudta megállapí-
tani, hogy a rendi Magyarországon a nobile officium elvére épült várme-
gyei közigazgatás a bürokráciát nem ismerte (i.m. 129.). Vizsgálataink 
azt mutatták, hogy a bürokratizálódás e területen is már a 18. század-
ban megindult, ennek eredményeként csírájában már ekkor jelen van az a 
kétarcúság, amely a vármegyei közigazgatást jellemezni fogja a 
dualizmus időszakában. 

/14/ A közigazgatást átfogóan szabályozó statútumot alkot Heves (1831), 
Borsod (1836), Pest (1840), Zemplén (1841) és Szabolcs (1846) megye. 
V.ö. Csizmadia: i.m. 77. p. Veszprém megyében szolgálati-ügyviteli 
szabályzat készül csupán (1834). (VeML IV. 1/b. 2330/1834. közgy. i-
rat). Zsoldos Ignác: A szolgabírói hivatal. Pápa, 1842. 

/15/ Jerzy J. Wiatr: A politikai viszonyok szociológiája. Bp. 1980. 148-
149. p. 

/16/ Uo. 171. p. 

/17/ Hudi József: Veszprém megyei parasztmozgalmak 1848/49-ben. = Tanulmá-
nyok Veszprém megye múltjából (TVMM). Veszprém, 1984. 343. p. A nemes-
ség társadalmi-foglalkozási viszonyairól; Uő.: Veszprém megye ne-
messége 1848 előtt. = A Dunántúl településtörténete VI. PAB-VEAB Érte-
sítő 1986. 339-351. p. 

/18/ Solymosi László: Veszprém megye 1488. évi adólajstroma és az Ernuszt-
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féle megyei adószámadások. = TVMM 1984, 121-233. p. Éri István: 
Veszprém megye középkori településtörténeti vázlata. = A Veszprém Re-
gyei Múzeümok Közleményei 8 (1969), 199-213. p.; Hudi: i.m. 1984, 
342-349. p. 

/19/ VeML XII. 1/d. A Veszprémi Káptalan hiteleshelyi levéltára, Elenohus 
mandatorum introductorio-statutoriorum in archivo Capituli Wespremien-
sis reperibilium 1636-1808.; Lukcsics Pál: A veszprémi káptalan 
levéltára. LK 8 (1930), 151-181. p. 

/20/ IV. l/a Veszprém megye közgyűlési jegyzőkönyvei és indexei 1639-1848. A 
kihirdetések egy részét közölte Dukovits István vármegyei levéltáros: 
Nemesi kihirdetések Veszprém vármegyében = Közlemények Dunántúl törté-
netéhez 1 (1911), 103-105. p. 

/21/ A Fekete aliter Kalmár család armalisát 1660-ban hirdetik ki, de akkor 
Esterházy Pál és Ferenc tiltakoznak (VeML IV. l/a. 1660: 127. p.); 
1667-ben ellentmondás nélkül iktatják be a megyei nemesek sorába Imrét 
és Györgyöt. (Uo. 1667: 125. p.) Az Árvay család 1690. július 26-án 
I. Lipóttól nyert címeres-levelet, melyet Vas megye hirdetett ki. Elő-
ször az 1740-es években tűnnek fel Veszprémben (1747-ben), József 1749-
ben főszámvevő, Sándor 1759-től járási esküdt, 1762-től pedig aladóve-
vő, átveszi testvére hivatalát. Antal ugyanis 1759-62 között aladóvevő. 

/22/ IV. 1/b. 601/1833. közgy. i. 

/23/ A 22 család közül 500 pft-tól 1000 pft-ig 11 család jövedelme, 1001-
2000 között 3, 2001-3000 között ismét 3, 3001-4000 között 4 család 
helyezkedik el. E felett csak a Csuzy család (9925 pft). Az 1933-ban 
hivatalban lévő családok'jövedelme: Ányos (4000 pft), Vigyázó (2380 
pft), Bezerédy (1000 pft), Rosos (800 pft), Rohonczy (500 pft). 

/24/ Padányi Bíró Márton naplója. (Közli: Horning Károly) Veszprém, 
1903. 127. p. 

/25/ FiáthjFerenc: Életem és élményeim. Bp., 1878. I. 123-124. p. Erre az 
időszakra esik több hivatali visszaélés is: Dienes Dávid Pap János 
szolgabírót azzal vádolja, hogy többször megvesztegették, a rabokat 
kínoztatta (VeML IV. 1/b. 2790 (1845)). 
Hamvay Kovács Dávid házi főadóvevő az önálló házipénztár felállítását 

követő évtizedben (1825-1834) közel 25.000, Késmárky Zsigmond főadóvevő 
a hadipénztár élén (1825-1831) közel 14.000 pft-ot sikkasztott. Erre 
nekik is, akárcsak elődeiknek, a pénzkezelés szabályozatlansága adott 
lehetőséget. (VeML IV. 1/b. 2554/1847. sz.) 

/26/ Lukinich Imre (közli): Hunkár Antal emlékiratai 3. = Hadtörténeti Köz-
lemények 1926, 354-358. p. 

/27/ A magyar közigazgatás és a társadalomtörténet összefüggéseiről egyebek 
közt Bibó István: A magyar közigazgatásról. = Válogatott tanulmányok 
(Vál.: Huszár Tibor) Bp., 1986. II. 472-483. p., továbbá Nagy Endre: 
Társadalomfejlődés és közigazgatási reformok. = Világosság 1986 8-9. 
sz. 507-513. p. A reformkori magyar társadalomról kitűnő portrét fest 
az iránymutatás szándékával Mocsáry Lajos: A magyar társasélet. Pest, 
1853. 





RENDI TÁRSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÚDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Ódor Imre: 

AZ 1809. ÉVI NEMESI ÖSSZEÍRÁS FORRÁSÉRTÉKE, FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI 

A kiváltságokban bővelkedő magyar nemesség egyetlen kötelezettségére, a 
nemesi felkelésre hivatkozva, több mint hat évszázadon keresztül egészen 1848-ig 
megőrizte adómentességét. /I/ E kapcsolat szorosságát, erejét misem jellemezheti 
jobban, hogy bár a rendek a 17. század elején elistoerték az insturrectió 
hasznavehetetlenségét, /2/ mégis fenntartották, s jó száz évvel később inkább 
lemondtak a nemzeti hadsereg felállításáról, mintsem az adófizetést elvállalják. 
Az állandó hadsereg megteremtésével és a nemesi felkelés fennmaradásával (1715: 
8. tc.) — Szekfű Gyula találó jellemzésével — a nemesség megmentette a véradó 
látszatát és az adómentesség valóságát. /3/ 

Ismeretes, hogy a privilégiumaira féltékenyen ügyelő nemességet a rendi 
Magyarország jogviszonyai minden adóösszeírás alól mentesítették. Előjogának és 
elemi érdekének védelmében sikerrel dacolt uralkodójával és esetenként még az 
erőszaktól sem riadt vissza. /4/ De jellemzőnek tekinthetjük, hogy az 1741. évi 
országgyűlésen — a királynőnek nyújtott emlékezetes segítség mellett — 
mindenekelőtt adómentességének törvénybeiktatását tartotta a legfontosabbnak. 
/5/ 

Mária Terézia a katonaszükséglet idejének múltán és a kincstári bevételek 
csökkenése következtében megszigorította a nemesítés feltételeit, így a nemesi 
cím ismét keveseknek, tényleges érdem fejében elnyerhető kiváltságává lett. /6/ 
Egyúttal — évtizedes huzavona után — elrendelte a nemesek országos 
összeírását. Célja a szatmári békétől jelentkező gazdasági tehertétel 
csökkentése, a közterhek viselésétől mentes nagyszámú katonáskodó birtoktalan 
nemes megadóztatása volt. Az 1754-55. évi nemesi összeírás tehát kevésbé a 
politikailag jogosultak számbavételének, mint inkább az adóalannyá 
visszaminősítés kezdeti lépésének tekinthető. /7/ 

Az első magyarországi népszámlálás (1784-1787) egységes szempontrendszere, 
lebonyolítása és kontrollálása révén hűen tükrözi a 18. század végének népességi 
viszonyait. Ugyanakkor a nemesek esetében is csupán a férfiak kerültek fel 
adatlapjaira s természetszerűleg a kiváltságosok rétegződéséről, vagyon- és 
birtokviszonyairól — a területi megoszlással ellentétben — nem nyújt képet. 

Az 1754-55-i országos összeírást követően megyénként számos nemesi lajstrom 
készült, de ezek szinte kizárólag a taksás nemesék neveit 'íártalmazzák. /8/ A 
nemesség egészét felölelő összeírás az 1809-es nemesi felkelést megelőzően nem 
készült, a korábbi = (1797, 1800, 1805. évi) insurrectiók alkalmával sem, sőt 
még a reformkorban is becslésekre vagyunk utalva. /9/ 

Ez a tény már önmagában is hallatlan jelentőséget kölcsönöz az utolsó 
nemesi felkelés alkalmával készült feltételeknek, melyek szinte minden megyei 
levéltárban fellelhetők. /10/ A baranyai összeírások vizsgálati tapasztalatainak 
közreadásával földolgozásukhoz szeretnénk szempontokat nyújtani, remélve, hogy 
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szerény keretek között megkezdett munkánk követőkre talál. 

+ + + 

Az 1808-as esztendő európai eseményei már előrevetítették az újabb 
osztrák-francia háború árnyékát. A pozsonyi országgyűlés pénz- és 
újoncmegajánlásával, továbbá a nemesi felkelés minden korábbinál alaposabb 
szabályozásával egyértelműen a háborús készülődést szolgálta. /II/ A nemesség 
felhatalmazta az uralkodót, hogy három éven belül az országgyűlés összehívása 
nélkül is kihirdethesse az insurrectiót, sőt lehetővé tette az ország határain 
kívüli alkalmazását is. /12/ 

A "felkelési törvény" (1808: 2. és 3. tc.) egész sereg tennivalóval látta 
el a megyéket; a felkelők összeírása, szemléje, gyakorlatoztatása, a felszerelés 
és élelmezés biztosítása valamint a költségek előteremtése tartozott a 
legfontosabb teendők közé. A f&lkelési választmányok megalakulását követően 
rendelték el a nemesek járásonkénti összeírását. /13/ A törvény meglehetősen 
körülményes leírásából kitűnik és a gyakorlat is megerősíti, hogy legalább két 
lajstromnak kellett készülnie. Az elsőnek, a megyében élő összes kiváltságost — 
természetes és jogi személyt — nyilvántartásba kellett vennie, mégpedig a 
fegyverfoghatóság — részletesen megfogalmazott — szempontjait szem előtt 
tartva. /14/ A nemes családok egyetemére kiterjedő aprólékos, felelősségteljes 
munka a főszolgabírók irányításával zajlott és a járási összesítések 
beterjesztésével zárult. E művelet többnyire 4-7 hetet vett igénybe. /15/ Miután 
a — későbbiekben részletesen tárgyalandó — felkelési alkalmasságról képet 
nyert a megyei vezetés, az első szemle lebonyolítása került sorra. A 
körültekintő szervezés a szemlehelyek és az időpont kiválasztásában is 
megnyilvánult. /16/ A szemlebizottságok a hadköteles korúakat személy szerint 
megvizsgálva megállapították, hogy ki tartozik személyesen részt venni és ki 
helyettes állításával "felkelni". Az is megállapítást nyert, hogy a 
katonáskodásra kijelöltek közül — vagyoni helyzete függvényeként — ki milyen 
fegyvernemekhez került. /17/ Ezt a szemle eredményét tükröző névjegyzéket, 
helyesebben kimutatást 718/ terjesztették fel a megyék a nádornak, a felkelés 
főparancsonokának, aki ez alapján állapította meg a megyék felkelési 
keret-számait, illetve jelölte ki a törzstiszteket. 

A szemlék listáin alapuló országos összesítésre, annak jelentőségére — a 
nemesség vagyoni differenciálódása szempontjából — már jóideje felfigyeltek, £ 
nemesség egészét felölelő- megyei összeírások vizsgálatával, hasznosításával 
viszont adós történetírásunk. /19/ 

Az jsszeírási munkálatok a megyék többségében, így Baranyában is az 1809-es 
esztendő első két hónapjában zajlottak. /20/ Néhány megyében nyomtatott 
adatlapokat használtak az összeírók, másutt — mint megyénkben is — kézzel 
írott fóliőkat alkalmaztak, melyeket magyarul vagy latinul töltöttek ki. A latin 
nyelv használatának túlsúlyát jelzi Baranyában, hogy csupán egyetlen járásban 
készült magyarul az összeírás. /21/ 

Mielőtt Baranya nemeseit számbavennénk meg kell említenünk néhány, az 
összeírásban rejlő, s bizonytalanságra okot adó tényezőt, amely már a létszám 
pontosítását is megnehezítheti. Az első magyarországi népszámlálással 
ellentétben itt nemcsak a nemes férfiakat vették nyilvántartásba, hanem a "ház-
népet" is. A nqk közül a családfők kerültek fel a lajstromokra, a gyermekeknél a 
nagykorú fiúk név szerint, a kisebbek csak számukban szerepeltek. 

A több megyében is birtokló, nem ritkán megsokszorozódik személyében és 
megyén belül is tapasztalható, hogy az egyes családokat lakó- és szolgálati 
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helyük szerint is összeírták. Az efféle "átfedések" kiszűrése különös figyelmet 
igényel. 

A főrangúak személyi adatait távollétükben szükségtelennek tartották 
feljegyezni, és így éppen a korszak, illetve terület reprezentásairól — a 
Batthyány és Esterházy családok baranyai uradalmakat birtokló tagjairól — nyújt 
legkevesebb információt forrásunk. 

A kiváltságos osztály behatóbb vizsgálata előtt szólnunk kell a korabeli 
felfogásról, amely — lajstromainkból is jól kivehetően — az egyházi 
személyeket a nemesek elébe helyezi, nyilvánvalóan nem a magán- vagy vagyonjog, 
hanem egyszerűen a bevett szokás alapján. A papság szinte maradéktalan 
szerepeltetését baranyai sajátosságnak tekintjük. 722/ 

Az összeírt egyházi személyek száma így alakult: 

felekezet járásonkénti létszám összesen 
I. II. III. IV. V. VI. 

katolikus 62 21 14 5 32 14 148 
református - - 6 19 4 7 36 
evangélikus 1 2 - - 1 - 4 
együttesen 63 23 20 24 37 21 188 

A lajstromok rögzítik működési helyüket és beosztásukat . (vicarius, 
parochus, capellanus, minister, cooperator stb.); a megye déli részén jelentős 
számban élő "görög nem egyesültek" pópái viszont hiányoznak körükből. 

A megye hat járásában — az egyháziakat nem számítva — közel 1.020 főnyi 
népességére terjedhet ki vizsgálódásunk. 

A családfők, a velük együttélő testvérek és a nagykorú fiúgyermekek megoszlása a 
következő volt: 

járásonkénti lélekszám összesen % 
I. II. III. IV. V. VI. 

családfő 
férfi 71 34 85 18 30 9 247 44. »59 
nő 24 8 27 5 1 1 66 1L ,91 

testvér 6 7 37 4 3 1 58 10. ,47 
f.gyermek 50 14 95 6 14 4 183 33. ,03 
együtt 151 63 244 33 48 15 554 100. ,00 

A családi állapot viszonylagos ismeretében megkísérelhető a nemes feleségek 
számának behatárolása. 

családi állapot járásonkénti létszám összesen 
I. II. III. IV. V. VI. 

házas 
nőtlen 
özvegy 
együtt 

88 46 128 22 38 14 336 
26 9 6 5 9 - 55 
? 7 7 7 ? ? 7 
7 7 7 7 7 7 ? 
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A feleségek száma megközelítőleg 300-350, a megye teljes nemesi népessége 
a kimutatott 466 kiskorúval — mintegy 1320-1370 főre tehető; ez~~i szám nem 

éri el az összlakosság 1 X-át. /247 

Az összeírások lehetőséget adnak a 18 éven felüli férfiak életkori 
megoszlásának bemutatására is. 

korcsoport (év) járásonkénti létszámok összesen X-ban 
I. II. III. IV. V. VI. 

18-20 5 8 19 3 5 7 40 8,49 
21-30 45 13 81 13 9 ? 161 33,97 
31-40 24 17 54 5 13 7 113 23,84 
41-50 21 9 25 3 9 7 67 14,14 
51-60 19 6 29 1 6 7 61 12,87 
61-70 10 2 6 3 4 7 25 5,27 
71-80 2 - 2 - 1 7 5 1,06 
81-90 1 - 1 - - 7 2 0,42 

127 55 217 28 47 7 474 100,00 

A nagykorúak 80,3 X-a nem lépte túl az 50. életévét; különösen a 21-30 éves 
korosztály aránya számottevő, 33,9 X. A korszak alacsonyabb átlagéletkora 
mellett is feltűnő, hogy a 70 esztendőt csupán heten érték meg. (Közülük a doyen 
dinnyeberki "öreg" Bozó József volt, 85 évével.) 

A nemesség száma és súlya megyénként nagy változatosságot mutat, megyénken 
belüli elhelyezkedésük is különböző. Mindenütt megtalálhatók gócai, de vannak 
nemesektől alig lakott részek is, amint az összeírásunkból is jól kivehető. A 
nemes családfők mintegy 2/3-a (66,1 X) a pécsi és a szentlőrinci járásban 
összpontosult, s a 18 éven felüli férfiak megközelítőleg 3/4 részét (72,5 X) 
ugyancsak e területeken regisztrálják az összeírok. 

A területi megoszlás bemutatásában viszonyítási alapul szinte kínálkozik a 
jozefinista népszámlálás. Segítségével negyedszázad távlatából következtethetünk 
a kiváltságosok migrációjára. Az 1787. évi felvétel Baranya 76 településén 761 
nemes férfit talált, 1809-ben — a megye öt járásában — /26/ 49 településen 474 
főt vettek nyilvántartásba. /27/ 

A településenkénti megoszlást az alábbiakban érzékeltetjük: 

nemesek száma helységek száma különbség 
1787 1809 

1 27 24 - 3 
2- 5 35 15 -20 
6- 10 6 2 - 4 
11- 20 2 3 + 1 
21- 30 1 2 + 1 
31- 40 2 1 - 1 
41-100 1 - - 1 
101-200 1 2 + 1 
201-300 1 - - 1 
együttesen 76 49 -27 

II. József korában a megye 348 településének alig 1/5-ében (21,8 X) laktak 
nemesek, s ezekben is túlnyomórészben (81,5 X) csupán 1-5 fő. Ez az arány 32 év 
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alatt tovább romlott; a nemeslakta helységek száma csak kevéssel emelkedett az 
össz-helységszám 10 %-a fölé. E tendencia kialakulásában megkülönböztetett 
helyet foglal el a társadalmi-vagyoni differenciálódás felgyorsulása, valamint 
az éppen e folyamat következtében előálló megítélésbeli bizonytalanság, amely az 
összeírók munkájában is kétségtelenül tetten érhető; ugyanis a népösszeírás 
listáin a nemesek kategóriájába nem ritkán a magát nemesnek valló bérlő, 
uradalmi tiszt, agilis stb. is felkerült. 

A nemesek által legnagyobb számban lakott települések — csaknem megegyező — 
sorrendje így alakult: 

helység 

Szabadszentkirály 
Pécs 
Dinnyeberki 
Siklós 
Kishajmás 
Karácodfa 
Mohács 
Szentlőrinc 
/x/ Becsült adat 

nemesek száma 
1787 1809 /x/ 
265 239 
149 172 
61 58 
31 32 
31 33 
24 15 
17 26 
12 16 

A helységek többségében (86,6 %) 1809-ben sem haladta meg az ötöt a nemesek 
száma. A nagyságrendben első Szabadszentkirály, Baranya egyetlen nemesi községe; 
a sajátos és azonos nevű családok (Éva, Kata, Ujj, stb.) tucatjaiban az 
összeírás segít eligazodni. 

4 

A nemesség Pécsre tömörülésének okai között első helyen a birtoktalan 
nemesek alkalmazási lehetőségét kell említenünk, melyet maga a város is fő érvei 
között említ szabad királyi várossá nyilvánítási kérelmében. /2B/ A birtokosok, 
majd a főbb uradalmi tisztek is előszeretettel vásárolnak itt házat. Pécs 
belvárosában szaporodó házaik /29/ a jómódon túl egyfajta életvitelt és 
mentalitást is tükröznek. 

A lajstromok megkülönböztetései alapján a következő képet nyerhetjük megyénk 
nemeseinek jogállásáról: /30/ 

Jogállás járásonkénti létszámok összesen % 
I. . II. III. IV. V. VI. 

valódi, általános nemes 101 29 177 7 30 9 353 63,72 
más megyében hirdetve - - - 6 8 - 14 2,53 
csak Baranyában hirdet-
ve - - - 11 - - 11 1,99 
vizsgálat alatt 3 - - - 9 - 12 2,16 
bevallása szerint nemes 15 - 10 - - - 25 4,51 
"bizonytalan" nemes 27 22 12 9 - 6 76 13,72 
nem hirdetett nemes - - 15 - - - 15 2,71 
nincs feltűntetve 5 12 30 - 1 - 48 8,66 
EGYÜTTESEN 151 63 244 33 48 15 554 100,00 

A minősítések sokszínűségén kívül figyelemre méltó a "bizonytalan" nemesnek 
tituláltak viszonylag magas számaránya, amely az "ismeretlen" jogállásúak 
kategóriájával együtt az össznemesség több mint 20 %-át teszi ki. 
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A legkisebb egységet, a nem egészen tucatnyi "kebelbeli" nemes alkotja. 

A fenti kategóriák és arányok nemcsak a század elejére lassan véget éró 
tömeges nemesítések szülte jogi bizonytalanságot tárják elénk, hanem utalnak egy 
új, kedvezőbb személyi és szolgálati helyzetet élvező társadalmi csoport 
kialakulására. A "tisztes rendúeknek" is nevezett honoráciorok a század első 
felében más megyékben is i valódi nemesekkel azonos megítélés alá estek, 
természetesen elsősorban a kötelezettségek tekintetében. /31/ 

Baranya nemességének foglalkozási struktúrája a következőképpen rekonstruálható: 

foglalkozás járásonkénti létszámok /32/ összesen % 
I. II. III. IV. V. VI. 

birtokos köznemes 21 -12 7 2 2 2 46 8. ,31 
kurialista 165 165 29, ,79 
tisztségviselő 
megyei, állami 36 4 5 5 11 5 66 11. ,91 
uradalmi 22 4 11 6 9 4 56 10. ,11 

tisztesrendű 10 - 5 7 4 1 27 4. ,87 
katona 8 3 4 1 2 - 18 3. ,25 
iparos 4 1 1 5 7 - 18 3. ,25 
kereskedő 1 1 - 2 - - 4 0 . ,72 
bérlő - 1 1 1 1 - 4 0 . ,72 
földműves 9 31 1 4 - - 45 8. ,12 
ismeretlen 40 6 44 - 12 3 105 18. 
együtt 151 63 244 33 48 15 554 100. ,00 

A megyei nemesség társadalmi rétegződésének bemutatásában és a létszám 
kontrollálásában egy korabeli nemesi katalógus áll rendelkezésünkre. /33/ 

A nemesség kategóriákba sorolása az előbbi nemesi katalógus szerint 

rendi állás nemesek (esetenként családok) /34/ 
száma megoszlása 

egyházi méltóságok 13 3,46 % 
főnemesek 5 1,33 % 
köznemesek 

1,33 % 

birtokosok 60 15,96 % 
kurialisták 103 27,39 % 
birtoktalanok 

armalisták 146 38,83 % 
jobbágysorban élők 45 13,03 % 

376 nro.oo % 

Az Újszerzeményi Bizottság működése folytán Baranyában a nagybirtok olyan 
túlsúlyra tett szert, melyre a Dunántúlon alig akad példa. 735/ Az egyházi és 
világi uradalmak /36/ pozícióit a közép- és kisbirtokosok egy pillanatig sem 
veszélyeztethették. A 18. század végére a birtokstuktúra végleg megmerevedett, 
olyannyira, hogy 1848-ig a birtoktestek szinte semmit, csupán a birtokosok 
személye változott meg. 

Az alig tucatnyi birtokos köznemesi família /37/ többnyire eladósodott 
sarjai közül szép számmal vállalnak hivatalt. A Dunántúlon, de az országban is 
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csaknem egyedülálló jelenség a kisbirtok szinte teljes hiánya, melynek 
magyarázatát a — már vázolt — történelmi okok adják. A 18. század második 
felében felbukkanó, s időszakunkra megizmosodó közbirtokosságokban /38/ a 
birtok-szétaprózódás elleni védekezés praktikus formáját látjuk, melynek 
elsősorban a természetes szaporodás következtében túlzottan felaprózódott határú 
helységekben jöttek létre, hogy a birtokarányok szigorú betartásával biztosítsák 
az elszegényedett birtokosok jövedelmét. 

A birtoknélküliek egyértelműen a megyei nemesség legnagyobb számú rétegét 
képezték. A többség egzisztenciája illetve előjogainak védelmében megyei, állami 
vagy uradalmi tisztséget vállalt; arányuk 1809-ben 66:56 volt. 

A megyei tisztviselők már a 16. századtól rendes fizetést kaptak, s a 18. 
század folyamán a tisztségviselésnek megszűnt a "nobile officium" jellege. /39/ 
A fizetés nagysága — sokáig koronként és megyénként változott — a 18. század 
végétől az egységesedés irányába haladt. /40/ A tisztségeket -- a főispán 
kivételével — a legrégebbi időktől választás útján töltötték be és a 
tisztviselők a közgyűlés utasítása értelmében jártak el. A különböző 
tisztségekbe jutásnak Íratlan szabályai voltak; a tekintélyes birtokosok 
valamint a vagyonosok eleve kedvezőbb pozícióból indultak, s nem kényszerültek a 
hivatali grádicsok végigjárására. Az arrnalisták előrejutására általában ez 
utóbbi lehetőség kínálkozott. Az érvényesülés rögös útja meglehetősen hosszúra 
nyúlott és nem ritkán egy emberöltő alatt is csupán egy fokozatot jelentett. 
Megyénkben például a Bernáth, Zarka, Szokoly család tagjainak 15-30 évi 
eskiidtség után sem nyílt meg az előrelépés lehetősége. A kedvező körülmények, az 
egyéni tehetség és a családi összetartás együttese sikereket is eredményezhetett 
e meglehetősen zárt rendszerben. /41/ 

A megyében ténykedő állami tisztviselők kis csoportját a kamarai és a 
sóhivatali tisztek, a katonai biztosok és a postamesterek /42/ képezték, akik 
közül 1809-ben nyolcan voltak nemesek. 

Létszámában és befolyásában lényegesen jelentősebb réteg az uradalmi 
tisztségviselőké. /43/ A megye életében főbb tisztjeik, mint a hatalmas 
uradalmak képviselői, szószólói megkülönböztetett szerepre tettek szert. 
Tekintélyüket a megyei tisztviselőkét meghaladó fizetésük nyomatékosíthatta. 
/44/ A huzamosabb ideig viselt fontosabb tisztség nemcsak vagyonszerzési 
lehetőséggel járt, hanem alkalmat adott a megye vezetésébe való bekapcsolódásra. 
A táblabírói karban az "uradalmi szárny" előretörése ezt a tendenciát jelzi. A 
megyei és uradalmi tisztség összefonódásának jellegzetes példáját szolgáltatja a 
Bálovits család. /45/ Bálovits Zsigmond a század elejétől táblabíró és 
egyidejűleg két nagy uradalom, Dárda, illetve Bellye fiskálisa. Okkal 
feltételezhető, hogy a járás szolgabírája nem a véletlen szeszélye folytán 
került ki ugyancsak ebből a famíliából. /46/ 

Az uradalmi alkalmazás számos birtokát vesztett család (Fábry, Lengyel 
stb.) leszármazottjának biztosította megélhetését; néhány esetben pedig a 
jobbágysorba kényszerüléstől mentett meg nemeseket, mint a Gyenis vagy a Fekete 
család esetében. 

Az arrnalisták egy kisebb hányada más utat választott; a tradicionális papi 
és katonai pályán kívül szép számmal találkozhatunk velük a "tisztes rendűek" és 
az iparosok soraiban, de fellelhetjük őket a kereskedők közötl IsT 5 "tisztes 
rendűek" zöme nem nemesi származású — , azonban itt csak e réteg nemeseire 
terjed ki vizsgálódásunk. Egy 1792. évi kimutatás alapján megállapítható, hogy £ 
honoráciorok közt 10 % alatti a nemesek aránya. /47/ Ezen a rétegen belül is 
jelentős szóródás tapasztalható; a tekintelyes, jómódú pécsi gyógyszerész 
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dinasztia, a Hölbling csakúgy itt található, mint a szebb éveket is megélt Nárcy 
család sarja, az Egerágon iskolamesterkedő Ignác. A tanítók helyzete egyébként 
is távol állt az egységességtől; működési körülményeiket, jövedelmi viszonyaikat 
alapvetően befolyásolta, hogy ki alkalmazta őket. Hasonló tendencia figyelhető 
meg az orvosoknál is. 

Nemeseink közül meglehetősen kevesen viselték a hadsereg mundérját. A 
módosabb családok fiai huszárként (főként az Ott és a Ferdinánd ezredek 
kötelékében) a szegényebbek a gyalogsághoz vonultak be. A testórséghez 
időszakunkban nyolc baranyai nemes ifjú került, 1809-ben viszont éppenséggel egy 
megyénkbeli sem lelhető föl soraiban. /48/ 

A megye "iparos nemeseinek" foglalkozási és területi megoszlása: 

foglalkozás helység /fő/ 
" ! Mohács (5), Siklós (2), Pécs (1) 

Pécs (2) 
Mohács (1), Szentlőrinc (1) 

cipész, csizmadia 
szűcs 
kocsmáros 
kerékgyártó 
asztalos 
szabó 
molnár 
gombcsináló 

Siklós (2) 
Siklós (1) 
Pécs (1) 
Mágocs (1) 
Mohács (1) 

A "divatos" foglalkozásokon kívül világosan kivehető, hogy az iparűzők 
kivétel nélkül egy-egy területi központként működő településen vertek gyökeret. 
Egyes családoknál, mint a mohácsi Funták, vagy a pécsi Komáromy, tradícióvá vált 
a cipész illetve a szú mesterség. Érdekes kivételt képez Turtényi Imre pécsi 
csizmadia, aki a dinasz' j-alapítás helyett — az idők szavát felismerve (és 
tehetősségét jelezve) -- fiát jogásznak taníttatja. 

Több figyelmet érdemel a legkedvezőtlenebb helyzetűek, a megye 
jobbágysorban élő nemeseinek csoc -tja. A török hódoltság előtti nagyszámú 
kisbirtokos utódainak szívós küzdei " .sn sikerült ugyan személyes kiváltságuk 
elismertetése, a birtok és tisztes foglalkozás hiánya azonban társadalmi 
süllyedésükhöz vezetett. Mindenek előtt a Kishajmáson, Karácodfán és a hegyháti 
járás más falvaiban (Bakóca, Felsőmindszent, Tormás stb.) szétszóródott Gyenis 
és Petre családok leszármazottjait kell említenünk, mintegy 15 famíliát, 
valamint a Dinnyeberkiben honos Bozókat és Vitákat. A megye egyéb területein 
alig élt több tíz nemes családnál. E családok előjogai állandó veszélyben 
voltak, nemességüket váltakozó sikerrel érvényesíthették és ez számuk 
ingadozásában is megnyilvánult. 

A gazdasági fejlődés, a háborús konjunktúra a társadalmi folyamatok 
felgyorsulását előidézve, a nemességgel szemben újabb követelményt támasztott. A 
differenciálódás előrehaladottsága folytán létének előfeltétele a földbirtokon 
kívül az iparűzés, a kereskedelmi tevékenység, valamint egyéb tisztes 
foglalkozások lettek. Azok útja, akik e változásokhoz képtelenek voltak 
alkalmazkodni, előbb-utóbb az eladósodáshoz, a hanyatláshoz vezetett. Az előjog 
fenntartásának feltételeként a fizikai rátermettség külső ismérvének helyébe, a 
"társadalmi hasznosság" többrétű értékelése lépett. /49/ 

A megyei összeírások módot adnak — éppen eredeti funkciójuk alapján -- a 
felkelői alkalmasság, illetve mentesség vizsgálatára, melyre ezúttal — az idő 
múlására való tekintettel -- nem térünk ki. /50/ Annyit azonban megjegyzünk, 
hogy a nemesség elszegényedését is jól tükrözi az 1809-es pillanatfelvétel. Az 
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insurgensek mintegy 36 ezres összlétszámából körülbelül 32 ezer fő márcsak a 
jómódúak, a megye, illetve az államkincstár terhére katonáskodhatott. A 
legszegényebbek aránya a valóságban még ennél is jóval nagyobb lehetett, hiszen 
a legelesettebbek már eleve kívül rekedtek a felkelés keretein. /51/ 

+ + + 

A nemességnek az össznépességhez viszonyított rendhagyóan magas aránya /52/ 
a késő feudalizmuskori magyar társadalom egyik legfontosabb és legismertebb 
jellegzetessége. Nem kevésbé fontos, ám alig ismert e nagylétszámú osztálynak a 
társadalmi összetétele. /53/ 

Az utolsó nemesi felkelés előkészítéseként készült megyei összeírások 
Magyarország teljes nemesi népességét feltérképezték; ezt a "bizonytalan" 
nemesek jelentős száma is alátámasztja. /54/ Az 1809. évi felvétel egységességét 
törvény garantálta, további biztosítékul az összeírási bizottságok működése 
szolgált. Sokrétű információinak feldolgozása által átfogó képet nyerhetünk 
egy-egy megye nemességének létszámáról, életkoráról, családi körülményeiről, 
területi megoszlásáról, jogi helyzetéről és foglalkozási struktúrájáról. 

A felkelők megyei és országos kimutatásai alkalmasak arra is, hogy reális 
képet adjanak a 19. század eleji nemesi társadalom rétegződéséről, egyben jól 
kiegészíthetik a rendkívüli hadisegélyek kivetésekor készült jövedelem becslése-
ket. /55/ 

Mindezek alapján nyugodtan kijelenthetjük, hogy az 1809-ben készült — az 
ország egészére kiterjedő — nemesi összeírások páratlan forrásértéket 
képviselnek. Feldolgozásuk a még napjainkban is élő számos torzkép és 
beidegződés miatt is fontos volna, továbbá mindeddig alig látott reprezentatív 
társadalmi tablót eredményezhetne .-

JEGYZETEK 

/l/ A nemesi kiváltságok első rögzítése az 1222. évi Aranybullában történt, 
a szerviensek adómentességéről a harmadik cikkely rendelkezik; Werbőczy 
Hármaskönyvének "Primae nonus"-ában (Trip. I. 9.) szintén harmadik-
ként szerepel az adómentesség. — A nemesi felkelésről (generális 
exercitus, insurrectio) legkorábban ugyancsak az Aranybulla (1222: 7. 
tc.) és annak 1231. évi megújítása intézkedik. 

/2/ 1602: 9. tc., vö. Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány és jogtörténet. Bp., 
1946. 291. — 1526 és 1681 között 18 országgyűlés 22 törvénycikke fog-
lalkozott a nemesi felkeléssel. Az alábbiakban említendő törvények meg-
találhatók a Corpus Juris Hungarici — Magyar Törvévnytár 1526 és 1835 
közötti köteteiben (megjelent Bp. 1899 — 1901. Szerk.: 
Kolosvári-Úvári-Márkus), ezért lelőhelyükre a továbbiakban már 
nem hivatkozunk. 

/3/ A magyar nemesség az 1715: 8. tc.-vel elismerte az állandó hadsereg 
szükségességét és fenntartásához is hozzájárult; a rendkívüli hadise-
gély (subsidium) elnevezéséhez és annak országgyűlési határozathoz I 
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kötéséhez azonban ragaszkodott. — Szabó Dezső: Az állandó hadsereg 
becikkelyezésének története III. Károly korában. Hadtörténelmi Közle-
mények (a továbbiakban HK), 1910. 549-557. és Újhelyi Péter: Az állandó 
hadsereg története I. Lipót korától Mária Terézia haláláig (1657-1780). 
Bp. 1914. 233-242. — Hóman Bálint — Szegfű Gyula: Magyar Törté-
net. Bp. 1935. IV. 340. 

/4/ Mária Terézia sikertelen adóztatási kísérlete (1764), továbbá II. Jó-
zsef népszámlálásának fogadtatása igazolhatja. Utóbbiról ld. Föglein 
Antal: A "Conscriptio Josephina" sorsa. Levéltári Közlemenyek, 
TS5I7 1-2. 112-126. 

/5/ Welmann Imre: A köznemesség gazdálkodása a XVIII. században. In: A Nóg-
rád Megyei Muzeumok Évkönyve (a továbbiakban NMMÉ). VII. Salgótarján, 
1981. 73-74. 

/6/ Vajay Szabolcs: A társadalmi átalakulás lélektani lecsapódása a királyi 
könyvekben. In: Magyarország társadalma a török kiűzésének idején. 
(Discussiones Neogradienses 1.) Salgótarján, 1984. 44. — Megjegyzendő 
azonban, hogy a nemesítés feltételeinek újraszigorítása ellenére a ne-
mesi címer valójában anyagi áldozattal is elnyerhető maradt. Lásd még 
Szabó István: A jobbágy megnemesítése. Turul, 1941. 11-21. 

/7/ Illésy János: Az 1754-55. évi országos nemesi összeírás. Bp. 1902.; 
összefoglaló megállapítasait továbbvíve, figyelemreméltó következtetés-
re jut Vajay: i.m. 45. 

/8/ A taksás nemesekről szinte évenként készült kimutatás, illetve neveik a 
kivetési lajstromokban (repartitiok) fellelhetők. 

/9/ Ismeretes a módszer, mellyel adatait nyeri .Fényes Elek (Magyarország 
leírása. Pest, 1847.) Megbízhatóbb forrás híján napjainkig az ő adatai 
az irányadóak. — Az 1784/87 — 1850. évek becslésen alapuló nemes-lé-
lekszámait ld. Pápai Béla: Magyarország népe a feudalizmus megerősödése 
és bomlása idején (1711-1867). In: Magyarország történeti demográfiája 
(szerk.: Kovacsis József). Bp. 1963. 172. 

/10/ A mindeddig elfekvő illetve kiaknázatlan összeírások levéltáraink 
többségében az "Insurrectionalia" gyűjteményében, a "Nobilitaria" 
lajstromai között, esetenként a "Lymbusban" lelhetők fel. 

/II/ A részletekről: Magyar ország gyűlésének jegyző könyve (Diarium 
Comitiorum regni Hungáriáé). Posony, 1808. 2/o/ XXXII, 392, XVI. p.; 
előkészítéséről és eseményeiről Wertheimer Ede: Ausztria és Magyaror-
szág a XIX. század első tizedében. Bp. 1892. II. 377. sköv. valamint 
alapvető: Domanovszky Sándor: József nádor élete 1/2. Bp. 1944. 
150-214. 

/12/ Példa nélkül álló engedményről van szó, melyre a nemesség századokon át 
nem volt hajlandó. 

/13/ 1808: 3. tc. 2. §. 

/14/ Az összeírás feltünteti a nemesek életkorát, családi- és egészségi 
állapotát, gyermekeik számát (elvétve nevét és életkorát) valamint a 
lakóhelyet és foglalkozást. 
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/15/ Baranyában az 1808. december 20-i közgyűlés rendelte el az összeírást 
BmL. Kgy. jkv. 1808. 861.), amely január végére mindenütt elkészült; 
Vas megyében december 19-én született meg az az összeírási határozat, a 
beterjesztési határidőt 1809. február 6-ban állapítva meg. Ld. Nagy 
Imre-Odor Imre: Az 1809-es nemesi felkelés Vas megyében. (OTDK 
pályamű, 1983.) 5. p.; Fejér, Tolna, Komárom, Bihar és Szatmár megyében 
is február-márciusban lezajlottak az összeírások. Ld. Schneider 
Miklós: Fejér megye nemesi összeírásai (1754., 1809). Székesfehérvár, 
1934. 6-7. Horváth Árpád: Tolna vármegye és az utolsó nemesi felkelés. 
In: Tanulmányok Tolna megye történetéből III. Szekszárd, 1972. 108.: 
Alapi Gyula Komárom vármegye és az utolsó nemesi felkelés. Komárom, 
1910. 3.: Gyalókay Jenő: Bihar vármegye és az utolsó nemesi 
insurrectio. Nagyvárad, 1902. 4-6.; Kávássy Sándor: Fegyverben a 
magyar nemesség. História, 1984. 3-4. sz. 29. 

/16/ A törvény (1808: 3. tc. 3. §) szellemében Vas megyében Szombathelyt, 
Kiscellt, Körmendet, Szentgotthárdot és Felsőőrt jelölték ki: Baranyá-
ban Sásd, Hosszúhetény, Mohács, Szentlőrinc és Baranyavár szolgált a 
szemle helyéül. Az első szemle (lustra) időpontja a fenti megyékben így 
alakult: Baranya: március 7-26.; Vas: február 6-25.; Fejér: március; 
Tolna: március 16-25.; Komárom: március 14-től; Bihar: április 6-tól; 

/17/ 1808: 2. tc. 4-6. §. 

/18/ E kimutatás a következő szempontokra terjedt ki: 1. a szemlélt neve; 
2. lovas: a/ saját költségén, b/ 2-3000 Ft jövedelmű, c/ 1-2000 Ft jöve-
delmű; 3. gyalogos: a/ saját, b/ pénztár költségén; 4. felmentetvén, 
lovast vagy gyalogost állít, illetve helyettes állítására képtelen; 
5. megjegyzés. Vö. R. Kiss István: Az utolsó nemesi felkelés. Bp. 1909. 
33. 

719/ Az országos összesítés lelőhelye: 0L. N.24. (Archívum Palatinale 
Archiducis Josephi, Általános iratok, Insurrectionalia) fasc. 235. Sum-
marium Effectivi Status Nobilis Insurrectionis. — Részletes értékelő 
historiográfiai áttekintést nyújt Odor Imre: Az 1809. évi nemesi össze-
írás Baranyában. Levéltári Szemle, 1986. 3. sz. 27. sz. jegyz. 

/20/ A baranyai összeírások lelőhelyei: BML. Nemesi lajstromok. Ö. 170-174. 

/21/ Az egyetlen magyar nyelvű összeírás fejléce szinte teljesen megegyezik 
a Fejér megyei összeírólapéval. Ld. Schneider: i.m. 9. 

/22/ A felkelési törvény csupán az egyházi testületeket és méltóságokat kö-
telezi (1808: 2. tc. 11-12. §). A papság például a Fejér megyei össze-
írásban sincs jelen. 

/23/ A megye járásait a későbbiekben is római számmal jelöljük, melyek fel-
oldása a következő: I. pécsi, II. hegyháti, III. szentlőrinci, IV. sik-
lósi, V. mohácsi, VI. baranyavári. — E kimutatás megközelítőleg pon-
tosnak tekinthető; kontrollálásában egy néhány esztendővel későbbi, a 
teljes pécsi egyházmegyét felölelő egyházi kiadványra támaszkodtunk. 
Ld. Catalogus venerabilis Cleri almae diocesis Quinque-Ecclesiensis ad 
annum christi M.DCCC.XV. Pestini, 132 p. 

/24/ 1787-ben Thirring kimutatása szerint (i.m. 135.) A férfi nemesek aránya 
a megyében 0,7, Pécsett 3,3, összevonva 0,81 % volt. Az 1804. évi nép-
számlálást alapul véve, 1809-ben a megközelítőleg 195 ezres lakosság 
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mintegy 0,7 X-át alkothatta a nemesség. Ez a számarány a Ounántúlon a 
legkisebbek közé tartozott. 

/25/ A baranyavári járás összeírásának helyettesítéséül szolgáló 
"szemlenévsor" az életkort nem tartalmazza, bemutatása emiatt nem le-
hetséges. 

/26/ A teljesség ez esetben is a baranyavári összeírás "hiányosságán" 
szenvedett csorbát. 

1211 A tekintélyes létszámeltérés magyarázata egészen egyszerű. II. József 
népszámlálása valamennyi 1 éven felül "nemes férfit" nyilvántartás-
ba vett, az 1809-es pedig csupán a 18 éven felülieket. A 18 éven aluli-
ak száma becsléssel megállapítható. 1787-ben a férfiak számának átlago-
san mintegy 36-45 X-át képezte e korosztály. Vö. Pápai: i.m. 211., 
illetve Pálmány Béla — sajaát számításán alapuló szíves közlése. E-
szerint 1784-87-ben Baranyában a 18 éven aluli nemes férfiak száma 294-
343 volt. Ennek analógiájaként 1809-ben — a megye demográfiai sajátos-
ságait figyelembe véve — Baranya teljes férfi nemessége 740-790 fő kö-
zött lehetett. 

/28/ Pécs város folyamodványát a magyar kancelláriához kivonatosan közli 
Mályusz Elemér: A magyarországi polgárság a francia forradalom korában. 
In: A Bécsi Magyar Történeti Intézet Évkönyve. I. Bp. 1931. 257. és 
Csizmadia Andor: A szabad királyi városok becikkelyezése az 1790-91. 
évi országgyűlésen. In: Jogtörténeti tanulmányok V. Bp. 1983. 34. 

/29/ Madas József: Pécs belváros lakóházai és telkei. Pécs, 1975. 325-361. 
és 649-661. 

/30/ A nemesi jogok rövid, világos megfogalmazása Eckhart: i.m. 326-327. 

/31/ Baranyában a "tisztes rendűek" 1792-től rendszeresen részesültek a 
kötelezettségekben. Vö. Pálmány Béla: A magyar nemesség átrétegződése a 
kései feudalizmus századaiban. In: A magyar polgári átalakulás kérdé-
sei. Bp. 1984. 49. 

/32/ A szentlőrinci járás összeírása nem közli a Szabadszentkirályi és 
dinnyeberki nemesek foglalkozását, így kimutatásunkban ők nem szerepel-
nek. 

/33/ Catalogus Dominorum Gremialium Nobilium A/o/ 1810. BML. Nemesi lajstro-
mok. 2. Ö. 138. 

/34/ E katalógus is magában hordozza a létszám megállapítási nehézségeket, a 
családok és személyek kevert szerepeltetésével. 

/35/ Az uradalmak a helységek több, mint 85 X-át tartották kezükben. Vö.: 
Ruzsás Lajos: A baranyai parasztság élete és küzdelme a nagybirtok-
kal 1711-1848. Bp. 1964. 14. és Az úrbéres birtokviszonyok Magyar-
országon Mária Terézia korában. I. (szerk.: Felhő Ibolya) Bp. 1970. 
68-69. 

/36/ A megye nagybirtokosainak névsorát közli és az uradalmakat áttekinti 
Ódor Imre: Baranya nemesi társadalma a francia háborúk korában (meg 
jelenés alatt '— Baranyai Helytörténetírás 1985/86). II. sz. függelék. 
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/37/ A birtokos köznemes családokról és birtokaikról részletezően ír Ódor: 
i.m. 1985. 

/38/ Az első baranyai közbirtokosságról, a hidasiról 1767-től van adatunk: 
1797 és 1810 között további kettő létesül, számuk 1848-ra eléri a ki-
lencet. — E jellegzetes "intézményről" ld. újabban Kállay István: A 
nemesi közbirtokosság. LK, 1983. 1-2. sz. 101-147. 

/39/ Ozsváth Gyula: A vármegyei autonómia kifejlődése és a vármegyei tiszt-
viselők jogállása 1848-ig. Rimaszombat, 1912. 77. és Eckhart: i.m. 270. 

/40/ II. József ezirányú törekvésére ld. Ember Győző: A magyar királyi hely-
tartótanács ügyintézésének története (1724-1848). Bp. 1940. 520. sköv. 

/41/ Ld. Údor: i.m. 1985. V. sz. függelék. 

/42/ A megye területén 8 postaállomás volt, az alábbi helységekben: Szentlő-
rinc, Pécs, Szalánta, Siklós, Mohács, Dunaszekcsö, Baranyavár, Laskafa-
lu. 

/43/ Kállay István tipológiáját (A magyarországi nagybirtok kormányzata 
1711-1848. Bp. 1980. 103-104.) alkalmazzuk kibővítve, amennyiben a 
nemes ispánokat is ide soroljuk. 

/44/ Stróbel, Hegedűs és Pákozdy, hogy csak a nevesebbeket említsük, ekkor-
tájt vásárolt házat a belvárosban. Vö. Madas: i.m. 649. sköv. 

/45/ Andretzky József: Baranya vármegye nemesei. Pécs, 1909. 12. 

/46/ A tisztségviselők pályarajzaiban a közgyűlési jegyzőkönyvek és Baranya 
vármegye adószedőjének kimutatásain alapuló archontológiai táblázatunk-
ra támaszkodtunk. Ld. Údor: i.m. 1985. V. sz. függelék. 

/47/ E réteg kutatásának szükségességét hangsúlyozza Glósz József: Hainer 
Ignác — a nemesi értelmiség a reformkori Baranyában In: Baranyai Hely-
történetírás 1983-84. (szerk.: Szita László). Pécs, 1985. kül. 

25-27. 

/48/ Felsorolásukat ld. Údor: i.m. 1986. 57. sz. jegyz. 

/49/ Vö. Vajay: i.m. 43. — A magyarral sok tekintetben rokon lengyel társa-
dalomban egészen más tendencia érvényesült, a nemesi előjogok elveszté-
sével fenyegető ipari-kereskedelmi tevékenységet "kellő iszonyat" 
övezte. Vö. Witold Kula: A feudális rendszer gazdasági elmélete: Bp., 
1985. 163. 

/50/ A baranyai vizsgálat eredményét ld. Údor: i.m. 1986. 34-36.; a felkelők 
harcértékéröl: Odor Imre: A magyar nemesi felkelés utolsó csatája. In: 
Győri Tanulmányok 7. Győr, 1986. 39-40. 

/51/ Vö. Vörös Károly: A magyar nemesi felkelés a napóleoni háborúk korában. 
NMMÉ, VII. 95. 

/52/ Ld. Maksay Ferenc: "A sok nemes országa". In: Mályusz Elemér emlék-
könyv. Bp. 1984. 283. sköv. 



124 

/53/ Szabad György: A kisnemesség társadalmi és politikai állása a reform-
korban. In: NMMÉ, VII. 113-122. — E tendencia hasonlóságot mutat az 
Európa más országaiban dívó kutatási gyakorlattal, amint az a közel-
múltban zajló "Bad Homburgi — konferencia" előadásaiból és értékelé-
séből is kiviláglik. Az 1982 őszén megrendezésre került "Colloquium" 
(Der Adel im burgerlichem Zeitalter 1780 Bis 1860) előadásainak szö-
vegét Kállay István jóvoltából olvashattuk; a konferencia értékelését 
ld. Századok, 1983. VI. 1395-1398. 

/54/ A katonai célú összeírásoknál a lakosság általában arra törekedett, 
hogy kivonja magát a kötelezettség alól; ez esetben ennek ellenkezőjét 
tapasztaltuk. Az összeírás a kiváltságokban részesülni akarókra csábí-
tólag hathatott. 

/55/ Pálmány Béla: Köznemesek a szécsényi Forgách uradalomban. In: 
Tanulmányok Szécsény múltjából. Salgótarján, 1982. 42. és Uő: Nógrád 
vármegye nemességének átrétegződése (1542-1848). Századok 1985. I. 3-4. 



RENDI TÁRSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÓDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Láczay Magdolna: 

A RÉTKÖZ NEMESI TÁRSADALMA A 18-19. SZÁZADBAN 

A Rétköz Szabolcs ~ Szatmár megyének egy olyan tájegysége, melynek határát 
korábban a Tisza jelölte ki, hiszen a lecsapolás előtti állapotok szerint 
kanyarulatának ölében, mintegy ártereként látogatta. A földrajztudomány számos 
ritka jelenséget tett már közzé e tájról, a lakosságának múltja azonban nem megy 
olyan régre vissza, noha a 18-19. századi viszonyok vizsgálata szerint a 
történelme is sokkal régebbi erők utóéletét mutatja. 

Mintegy harminc település tartozik a Rétközhöz, melyek nemcsak természeti 
adottságaikban mutattak hasonlatosságot, hanem abban is, hogy valamennyi 
település múltja a honfoglalás, az Árpád-kor idejéig nyúlik vissza. Erre a 
neveik is utalnak, és ahogy a történeti- etimológiai kutatások eredményei 
bizonyították, lakossága a honfoglaló magyarsághoz csatlakozó népek szinte 
valamennyiét egy-két helység kiterjedéséig itt megőrizte. Találunk bessenyőket, 
szlávokat a magyarok mellett, de akadnak török eredetű helyneveink is, amik 
feltehetően a mohamedán vallásúak jelenlétére utalnak. írott forrásaink és a 
fentiek arról is tanúskodnak, hogy egykor ez a terület a gyepűhöz tartozó vidék 
volt, ami azt jelentette, hogy a fiatal állam királyi megyéjében a várjobbágyság 
itt kiváltságul és feladatul kapta, hogy fegyvereivel védje a határt. 

A későbbi korok történetéből azonban nem a teljességet, csupán egy 
problémakört érintünk ebben a dolgozatban. Nevezetesen, az itt élő nemességről 
szeretnénk megtudni, milyen számban éltek itt, arányuk az összlakossághoz 
mekkora volt, a megye társadalmához miképpen viszonyult, kiváltságuk és vagyoni 
helyzetük milyen sajátosságot mutat. A kérdésekre azonban nem könnyű a választ 
megadni, hiszen a nemesi összeírások szűkössége, össze nem egyeztethető volta 
nehezíti a kutató dolgát. Készültek természetesen itt is nemesi összeírások, 
mint másutt, csakhogy ezek itt sem teljesek, vagyoni hátteret ritkán közölnek, 
de ha van is ilyen, az sem terjed ki mindenre, amihez még hozzátartozik, hogy az 
adóztatástól, a katonáskodástól rettegő nemesség a későbbi korokban szándékosan 
igyekezett kimaradni az efféle oonscriptiókből. A források "megszólaltatásának" 
legjobbnak vélt módszereivel igyekszik a dolgozat a fenti kérdésekre választ 
kapni. 

Első nagy statisztikusunk, Fényes Elek, 1839-es összeírásából tudjuk, hogy 
ő a Rétközben 28.467 lakost számlált. /I/ Az 1848-as adatai (1851-ben megjelent 
könyvének adatgyűjtési lapjai 1848-ból maradtak meg), több esetben nagyobb 
változásokat mutatnak, vagyis a természetes szaporodáson túlmutató adatokról 
árulkodnak. Pl. Gégény lakossága a közel 10 év alatt 153, Kék községé 160 fővel 
szaporodott, Rádé viszont 81 fővel csökkent. Ezzel csak jelezni kívánjuk, hogy 
szükséges a forrásismeret és a kritika mellett esetleg egyéb okokat is keresni, 
és ezt az eltérést jelzésként kezelni. 

A Szabolcs megyében készített nemesi összeírások közül a legrészletesebbnek 
talált katasztert 1793-ban készítették. Célja, hogy megtudják, kik élvezhetnek 
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kiváltságokat, adómentességet. Az összeírást a helybeli szolgabírók készítették, 
akiknek helyismerete minimálisra csökkenthétté a magukat eltagadókat, másrészt 
ennek az összeírásnak a célkitűzése sem riasztotta a nemeseket. 

Az 1793-as kataszter rétközi kivonata igen meglepő. /2/ Nemes családfő 
összesen 689 Íratott fel, aminek külön érdeme, hogy nemcsak a földdel 
rendelkezők, hanem az azt csak bérlő, feleségi, özvegyi, anyai jogon bíró nemes 
is felvétetett, amint azok is, kik nem jobbágyokkal műveltették vagyonukat, 
mivel az nem is volt nekik, hanem csak egy kúriával rendelkeztek. A közönséges 
földesúr rovatba csak azoknak a nemesi birtokoknak alsó határát jelölték, akinek 
egy teleknél többje volt. így ide kerültek a kettővel bírók éppúgy, mint a több 
falunnyi birtokkal rendelkezők. Az egy kúrián élők, az 1 telken élők, az 
inscriptionális telken, a nemesi just árendáló, a donációt vevő özvegy mellett 
figyelemre érdemes a semmiféle jószágot nem bíró és az anyai- feleségi rész 
alapján össszeírottak aránya. Ezekből a többség három rovatba sorolt. Közönséges 
földesúr 356 családfő, kúrián élő 14, és a vele hasonló helyzetben lévő egy 
telekkel bíró 183 családfő, végül a semmiféle jószágot nem bíró 119 családfő. 
Itt tehát listára kerültek a legszegényebb és leggazdagabbak egyaránt, és a 
kapott magas mutatók azért is figyelemre méltók, mert az 1754-55-ben készített 
országos nemesi összeírásba összesen nem került ennyi nemes a megyéből. /3/ 
Igaz, akkor az összeírók — valószínű szándékosan — nem egységesen . értelmezték 
a kapott utasításokat, így némely megyék feltüntették a lakhelyeket, mások nem, 
voltak amelyek a honoráciorokat felvették, és ugyanide arisztokratáikat is 
felírták, míg voltak megyék, amelyek a közismert, vagy birtokjogon nemes uraikat 
nem jegyezték fel. Azt pedig hiába kérte az udvar, hogy az armálissal 
rendelkezőket különítsék el a birtokkal is rendelkezőktől. Ez egyébként is 
bonyolult lett volna, de Szabolcs esetében ezt az összeírást — legalábbis a 
Rétköz vizsgálatához — nem tudjuk használni. Noha tudjuk, hogy az ide felvettek 
nemessége minden kétséget kizáróan elismertetett, sőt a megyei nemesség nevei 
közül sok ismert a Rétközben is, de a két forrás közötti negyven év csak a 
családnevekre utalhat. Ezért csak az összeírólapok adhatnának támpontot ahhoz, 
hogy erről a területről kik kerültek be az összeírásba. A két időpont között 
adódna még a II. József által elrendelt népszámlálás, de ennek sem maradtak ránk 
részadatai, az összesítés pedig nem elégséges. Más, országos és nagyjából 
egységes forrás lehetne az úrbérrendezéskor felvett tabella, csakhogy ide csupán 
a jobbágysággal, illetve jobbágyi földdel bírók kerültek, ami már az 1793-as 
adatok alapján is belátható, hogy a nemességünknek csak egy részét vette fel. 

Induljunk hát ki az eddig ismert két adatból: a Fényes által megadott 
lakosssági mutatóból és a kataszter családfőinek számából. Itt a két időhatár 
majdnem fél évszázadnyi. Bizonyosak lehetünk a torzításban, miszerint ha a 
családok nagyságát — annak ellenére, hogy tudjuk ez nem pontos — 5-nek vesszük 
és így a rétközi nemességet 3445 főnek, ebben az esetben a lakosság egészéhez az 
arányuk 12 ami egy százalékkal magasabb a megyei mérőszámnál. A magas 
mutatószám és a megyeihez viszonyított különbsége arra késztet, hogy pontosítani 
igyekezzünk ezt, még mielőtt következtetéseinket megtennénk. Az időben ehhez 
legközelebb eső, a nemességről legtöbbet eláruló forrásunkat a Napóleon elleni 
hadjáratok támogatására szervezett insurrectió, és az ehhez felajánlott 
subsidium iratai jelentik. Az első ilyen jellegű — és egyben számunkra 
leginkább használhatónak bizonyuló — listát a subsidiumokról készített 1797-es 
főkönyvek adják. /4/ A forrás eltérő célja és a felkerülő nemesség ebből adódó 
különbsége azonban így is nagy nehézséget okoz. Az 1797-es hozzájárulást a megye 
utasítása szerint csak azoktól várták, akiknek az éves jövedelme fekvő jószágai 
után, elérte a 25 Ft-ot. /5/ így tehát eleve kimaradtak a semmiféle jószággal 
nem bírók, a földet csak bérlő, de magát nemesnek vallók, továbbá azok is, akik 
csak egy kúriával rendelkeztek. Éves jövedelmük lehetett ugyan 25 Ft, sőt akár 
több is, de azt nem fekvő jószágaik után élvezték. A fenti nemes családokból 
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csupán az első csoporthoz tartozók ~ tehát a közönséges földesurak címen 
összeírottak -.- találhatók meg a nemesi hozzájárulás nagyságát rögzítő 
iratokban. Előfordulhatott természetesen, hogy a szegényebbek közül katona lett 
valamelyik, de csak úgy, hogy mások helyett, zsoldért vállalta azt. Az 1793-as 
adat szerinti 689 családból így csupán 356-ot találhatunk meg. A falvak szerinti 
ellenőrzés is igazolta a legszegényebbek távollétét, tudniillik az 1793-as 
forrás a Rétköz 30 településének mindegyikéről adatokkal rendelkezik, 1797-ben 
viszont csak 15-ről, azaz a feléről jegyeztek be hozzájárulást. Azt jelenti ez, 
hogy 15 településen egyetlen olyan nemes sem volt, akinek éves jövedelme, 
illetve az ennek megfelelő fekvő jószága, földje meglett volna. A képet még 
tovább torzítja az a másik megfigyelés, melyet azokban az esetekben 
tapasztaltunk, ahol mindkét forrás alapján megszámlálhattuk a nemességet. 
Kivétel nélkül, minden esetben kevesebb nemes családról tud a subsidium alapján 
készült forrás, mint az 1793-as. Fölösleges lenne ezt az eltérést tovább 
elemezni, hiszen ahhoz, hogy a nemesség nagyságát megállapítsuk nem csupán 
tagozódásához kaphatnánk újabb adatokat. Az viszont így is belátható, hogy a 
birtoktalan kisnemeseknek közel fele nem került be a későbbi összeírásba. 

Egyelőre tételezzük fel, hogy a kisnemesség jelenlétét az 1793-as forrás 
adja pontosabban, és ennek megfelelő olyan forrást keresünk, melyből az is 
kiderülhet, hogy milyen volt a nemesség száma és tagozódása a társadalom más 
rétegeihez, osztályához, rendjeihez viszonyítva. 

1816-ban készült egy conscriptió populáris a megyében. /6/ Ez a forrás 
rendkívül hasznos, hiszen a nem nemes lakosság adatainak sokaságát adja. A 
korabeli megyei települések száma 91, ebből 30 a Rétköz. Az összeírt családok a 
nem nemes lakosság körében 27.413-at, a rétközi falvak és pedig 3.623-at tett 
ki. A számokat elemezve kiderül, hogy a nemes lakosság aránya a megye és a 
Rétköz viszonylatában 13,2 míg a nemes családok az 1793-as és 1816-os adatok 
alapján egymáshoz viszonyított mutatója 15,6 %. Ennél is meglepőbb eredménnyel 
járt az összlakosság és a nemesség összehasonlítása. Eszerint a megye 
lakosságának 14,61 %-a, Rétközének pedig 15,97 %-a vallotta magát nemesnek, ha 
az 1793-as és 1816-os forrásokra támaszkodunk. Az 1816-os összeírás egyéb 
adatait (házak száma, felnőtt, fiatal, özvegy, férfiak, vallási megoszlásuk stb) 
egyelőre nem vizsgáltuk. 

A szokatlanul magas arány kérdések sorát indíthatja el. Mindenekelőtt, hogy 
a két forrás összeegyeztethető-e, nem létezhet-e valamilyen eddig nem ismert 
tényező, amelyik az eltolódást okozná. Azt, hogy a conscriptio populáris 
kevesebb családot vett volna fel a ténylegesnél, nem tudjuk ellenőrizni. Azzal 
is számolni kell, hogy a két forrás között 23 év van, ami pontosan olyan időre 
esik, amikor egy demográfiai váltás lehetséges volt. A becsléshez azonban így is 
használhatónak vélt forrásaink fenti hibalehetőségeit nem tudjuk kivédeni. Arról 
sem lehetünk biztosak, hogy a conscriptio populárisban jelölt honoráciorok 
nincsennek-e a nemeseknél is jelölve. Számuk azonban olyan kicsi, hogy 
minimálisan befolyásolhatja csak a kapott eredményeket. 

A leginkább adódó kérdések ezek után, hogy kik voltak a kiváltságosok? 
Szerencsére megkönnyítik a választ azt olyan esetek, ahol nagyobb birtokosokat 
ismerünk. A középkorban több falu tartozott a Várday birtokhoz, csakhogy a 
család kihaltával a Várday örökség felaprózódott, viszont a nőági öröklés iratai 
fellelhetők. A hozzájuk hasonló nemes családokról nem beszélhetünk, de akadtak 
azért ismert, nagy jelentőségű családok is. Velük kapcsolatban viszont kiderül, 
hogy birtosokok ugyan itt is, de vagyonuk nagyobb hányada más vidéken található. 
Az Ibrányiak jelentik a kivételt. Ök ősi középbirtokos családnak számítanak, 
róluk birtokszerzési és vesztési okiratokban, illetve a szabadságküzdelmek 
leveleiben is olvashatunk. A Thököly felkelésben is részt vettek, és 
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szerencséseknek mondhatták magukat, mert a megtorlásként elvett birtokaikat — 
amelyek a nagyobb uradalmak tulajdonosainak cseréjével, felaprózódásával 
általános volt — , visszakapták. A hasonló esetek olyan ritkák, hogy nem adnak 
magyarázatot a magas számú nemességre, és ezek iratai egyébként is 
ellenőrizhetőek. 

A kisbirtokos és a nincstelen kisnemesség esetében a nemesi birtoknak más 
vidéken szokásos jegyeit már eleve ki kell zárni jónéhány falu esetében. A 
különbségek abból adódnak, hogy itt minimális a szántóterület, pontosabban az 
olyan föld, amelyik nem ártér vagy mocsár. Nagyhalász esetében az 1772-ben 
történő úrbérrendezés iratai /7/ azt tanúsítják, hogy a 25.000 holdnyi határból 
csak 500 volt szántó, a falu lakossága pedig megközelítette a másfélezret. Az 51 
nemes összesen 13 jobbágytelket bírt, ahol 48 jobbágycsaládot foglalkoztattak. 
Ezek szerint több a nemes mint a jobbágy (más jogállásút nem sorolva ide), és 
alig egy negyed telek jut egy nemes- és jobbágy családra. Esetük nem 
egyedülálló, hasonlókat figyelhettünk meg Pátroha, Oemecser, Kemecse, 
Tiszabercel, Gáva esetében is. Még sűrűbbé válik néhány faluban a nemesség 
részesedése, ha azt is tudjuk, hogy akadtak egy birtokosú falvak is. Ibrány, 
Tuzsér, Megyer, Vencsellö és Kanyár esetében egyetlen család, illetve Kanyáron a 
leleszi konvent a birtokos. Ezeken a helyeken alig akad más nemes. 

Az itt tapasztalt nagy szám és a földnélküliség azonban nem elégséges 
ahhoz, hogy helyüket a megye nemesi hierarchiájában meghatározzuk. 

Valószínűsíthető — és reméljük bizonyítható is lesz — , noha egyelőre csak 
hipotézisként ismertethető, hogy kik az itteni nemesek. Ilyen nagy számú 
nemesítést nem kaphattak harcokban nyújtott érdemeikért a török elleni küzdelmek 
idején. Igaz ugyan, hogy a hódoltság korának második felében már többször 
sarcolta a török a vármegye egy részét, de a rétközi területek ebből általában 
kimaradtak. Csatákról sincs tudomásunk. Az udvar már azért sem nemesíthetett 
ilyen nagy számban, mert tömeges katonáskodásról sem ekkor, sem később nem 
szólnak a források. Igaz a császári hadak kegyetlenkedései elől elbújni 
kényszerülő kurucoknak, szegénylegényeknek kiváló őrzője volt az itteni 
vízivilág, viszont sem a magát vitézlő rendnek nevező katonákat, sem a szegény 
sorsú kurucokat nem nemesítette az udvar. Az erdélyi fejedelmek ritkán adtak 
ilyen kiváltságokat, gyakoribb volt az egy-egy településhez kötött adományuk. 
Rákóczi táborában sokan lehettek, márcsak a Vayak és az Ibrányiak zászlaja alatt 
is, nemesítésükről azonban szintén nincs adatunk, mivel nem is volt jellemző. 

Ezek után bármilyen vakmerőnek tűnik is a következtetés, valószínű az 
igazságot a leginkább megközelíti, hogy az egykori várjobbágyok 
leszármazottairól van szó. Már említettük, hogy ez az Árpád-kori megye határvédő 
feladatot látott el, amire a falvak nevei is utalnak. Pátroha Örpátroha néven 
volt ismert, a Bercel és az Ibrány név is "beszédes". Az utóbbi török eredete 
nem a hódoltság korából való, hiszen századokkal korábbi oklevelek említik. 
Mindebből pedig az következik, hogy az egykori várjobbágyok, kiknek kivételezett 
helyzetét katonai szolgálatuk indokolta, a szokásjog továbbéltével 
kiváltságaikat is megőrizték. Az egyes családok nemességének igazoló iratait 
egyenként felkutatva kaphatnánk csak arra választ, hogy mikortól datálódik 
nemességük. Az armálisok ilyen számban azonban nem ismeretesek. Maradtak hát 
továbbra is a nemesi összeírások, melyek közül éppen azokra lenne szükségünk, 
melyek a nemesi igazolások alapján készültek. Két viszonylag egymáshoz közel eső 
ilyen forrást 1844-45-ből és 1847-ből ismerünk. /8/ 

Az 1844-45-ös összeírásról tudjuk, hogy a tisztújítás előkészítése 
céljából íródtak össze a voksolásra jogosultak. Noha az utasítás igen szigorú, 
központi eligazítást is kaptak, előfordulhat, hogy épp ezért, ebbe az 
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összeírásba igen sokan bekerültek. A tisztújítás szégyenteljes verekedéssel 
végződött, így már a megye érdeke is az volt, hogy az 1847-es listára csak a 
minden kétséget kizáróan jogosultak kerüljenek. A Rétköz falvaiban viszont alig 
van eltérés. A nemesség létszámváltozását csupán néhány főre tehetjük. Dombrád 
esetében például 1845-ben 56, 1847-ben 47 nemes férfit írtak össze. Az 1793-as 
adata pedig 38 volt. Szabolcsveresmart 1845-ben 23 nemest számlált, 1847-ben 
25-öt, 1793-ban pedig 19-ről tudtak. Az idő olyan távoli, hogy újabb 
összehasonlítást nem tartottunk fontosnak, mivel az adatok azt így is mutatják, 
hogy az arányok nem változtak meg gyökeresen. A Fényes 1839-es lakossági 
adataihoz viszonyított nemesi létszámok szintén a nemesség magas arányáról 
tanúskodnak. Mivel az 1847-es nemesi összeírást a megye bizonyítottan kezelte, 
noha arról nincs adatunk, hogy az összeírok előtt mi tette azt azzá, elfogadjuk 
azzal, hogy az összeírók valószínű így tudták, hitték már az öregek is, akik 
hitük után vallották. 

A jogaikat megvédő nemesek életéről ezek után új adatokat kellene keresni, 
mivel a gazdálkodásukról nagyon hiányosak ismereteink. Mind ez ideig nem 
publikáltak a helyi kutatók e témakörből eredményeket. Későbbi gazdálkodásukról 
is csak Kiss Lajos néprajztudós és az ö nyomán indulók adtak hírt. 

A nemesi birtoklás sajátos formája a közbirtokosság, amely nemcsak vérségi 
kötelék szerint, hanem például a közös adomány igazgatására is szerveződhetett. 
Összefoghatta választott vezetősége, gyakran csupán csak a hadnagya. E terület 
kutatásra vár, de mint lehetséges variációt a Rétközben is feltételeznünk kell, 
sőt előfordulhat itt formálódó sajátos jeggyel is. 

Azt ugyan tudjuk, hogy az itt élő nemesek még középbirtokosoknak sem 
mondhatók, bár akadt egy-két középbirtokos család is, kiknek eredete, múltja 
esetenként régebbre nyúlt vissza mint számos arisztokratáé. így például az 
1700-as években az arisztokraták közé emelkedő Vayak, vagy a velük rokon 
Ibrányiak, de a nagy számban élő kisnemesek, kik olykor birtoktalannak 
minősülnek, mégis megszerzik megélhetésükhöz a jövedelmet, sőt akadtak, akik 
szellemi táplálékért kollégiumba jártak, megyei hivatalba kerültek. 

Nem maradhat ki, hogy rétközi származású a magyar felvilágosodás első nagy 
alakja, Bessenyei György is, ő azonban nem jelképezheti az átlagot, noha 
családja többi tagja sem volt ismeretlen, de akadtak nagy számban szerényebb 
képességű, kevésbé közismert reformgondolkodásúak is. Ezt például gazdálkodásuk 
is nyilvánvalóvá teszi. 

A fent már jelzett kedvezőtlen természeti adottságok valóban nem adtak a 
nemesség hasznára nagy szántókat, de a sajátos vízivilágnak igen sok előnye is 
mutatkozott. Egy 1656-ból származó végrendelet, /9/ valamint az úrbérrendezés 
során felvett investigátiók szerint ha adóztatható földjük nem is volt, 
jövedelmük viszont akár csinosnak is nevezhető. Az Ibrányi Ferenc végrendeletét 
ugyanis mint urbáriumot őrizték a későbbi jobbágyok. A végrendelet írója maga 
vallja, hogy a korábbi szokásokat, jószágainak, jövedelmének Igazgatását azért 
írja le, hogy utódai "annyival könnyebben, jobb úton, módon tudhassák, 
bírhassák, oltalmazhassák, építhessek és igazgathassak egymás közt akadály 
nélkül" a hagyatékot. A nemes célt nem kell feltétlenül üres szavaknak 
tekintenünk, mert úgy tűnik, valóban jobb körülményeket teremtett elődeinél. 
Neki volt ugyan telkiföldje is, majorsága is, így a robotot igényelhette, 
érdekessége viszont az, hogy egyfajta árutermelésre rendezkedett be. Háztartása 
ellátására az ajándékokat beszedte, de könnyített jobbágyain azzal, hogy dézsmát 
nem szedett. Engedélyezett számukra szabad napot is. Mint írja: "Szegény Atyám 
uram idejében egyetlen rendelt napjuk sem volt, szabadságra, hanem immár minden 
héten a pénteket, szombatot nékiek. adtam, hogy azokon a napokon magoknak 
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szolgáljanak ... azért abban őket maradékaim is megtartsák, de úgy, hogy ők is a 
négy napot igazán megszolgálják". Utóbb ezt nehéz tehernek mondhatjuk, de saját 
korában valószínű nagy engedménynek számított, csakúgy mint a község természeti 
kincseiből származó jövedelem. A "gyalom hal árának hasonfele a földesúré, 
hasonfele a halászoké" volt. Tavasszal minden "kenyeres ember" igy zsák 
súlyommal, ősszel egy zsák komlóval, karácsonykor pedig "Karácsonytyúkjávai" 
tartozott. A végrendelet érdekes pontja, hogy ha valakinek száz disznaja van is, 
csak egyet tartozik a földesúrnak adni, vagy ennek árát, 12 pénzt fizetni. Úgy 
gondoljuk nem volt ritka a Rétközben, hogy sok állattal rendelkeztek, mivel a 
Tisza áradása nemcsak kárt okozott, hanem ártéri erdőivel, legelőivel hasznot is 
hozott. A végrendelet sokáig életben is volt, az investigátió pedig újabb 
adatokkal egészíti ki. /10/ A haszonvételeknél ilyeneket olvashatunk: "annyi nád 
terem a határban, ami nemcsak saját házukra elé^, hanem kévénként áruljak, főleg 
a nyíregyháziaknak". (A nemrég újratelepített varosban nagy építkezések voltak.) 
Szőlőkötő sást és méhkasra való gyékényt szednek, á sok tó, ami körülveszi a 
települést, alkalmas sulyom-szedésre, amit szintén pénzzé tettek. Ma már ritka 
állatokat halásztak, fogtak: teknősbékát, vidrát, nyestet, nercet, és az uraság 
engedélyével árusították és mint írják jó pénzt kaptak. Az összes bevételt nem 
jelölik meg, de a gyalomhalászatból telente 200 Ft-ot is árultak, ezekért a 
folyón kupecek jöttek. Felét ugyan a földesúrnak kellett beszolgáltatniuk, de a 
maradék is tekintélyes. Viszonyításul említhető, hogy a vármegyei írnok éves 
fizetése is 100 Ft volt, valamint az inssurectionális iratok bizonysága szerint 
ez két ló ára volt röviddel később. 

A fenti példa ugyan egy olyan község életébe enged bepillantást, ahol nem a 
kisnemesség volt nagyobb arányban, de a vízivilág nyújtotta természeti kincsek 
nemcsak nekik, hanem a szomszéd falvaknak is rendelkezésére álltak. Azt is 
kiolvashatjuk a többiek "haszonvételeiből", hogy több helyen már gyümölcsöt 
termeltek saját hasznukra, mások pedig kertjeikben mindenféle zöldséget 
termeltek. A káposzta,, a hagyma a leggyakoribb, de ekkor válik ismertté a 
burgonya is, a dohány is. Kisvárda esetében pedig arról hallunk, hogy a jobbágy 
mesterséggel teszi szolgálatát. (Ti. csizmadia.) Voltak vásáraik is, a vízi utak 
nagy távolságról helybe hozták a vevőiket. Vagyis alig kellett változtatni a 
környezetükön, hogy mindennel ellássa őket. A nehezebb évek, no meg a szaporaság 
differenciálta ugyan a falvakat és azok lakosságát, de az látszik, hogy 
elzártságuk ellenére megélhetésük biztosított volt. 

A jobbágyfelszabadítás, az 1848-as törvények az ezen a tájon élőknek nem 
sok jót hoztak. Sőt a nagyobb arányt tekintve megfosztotta őket szinte minden 
addig élvezett kiváltságuktól, kevéske földjüktől, egyéb szolgáltatásoktól 
(kocsmáitatás, ajándék stb). így az általuk áhított változás nem abba az irányba 
sodorta őket, ahová vágytak, a tehetősebb nemesek közé, hanem jogi, gazdasági, 
társadalmi hanyatlásuk következett be a feudális kiváltságok eltörlésével. 

De a Rétköz zárt világa más tekintetben sem maradt érintetlen. Majdnem a 
forradalommal egyidőben megkezdődik a Tisza szabályozása, majd követte a 
nyírvizek, a talajvizek lecsapolása is. Ezzel teljesen átalakult a táj. Az 
egykori vízivilág helyén homokdombok, a mélyebb, mocsarak után maradó földjeiken 
a fekete szálló porból álló kotu maradt. Igaz, nagy kiterjedésen, de az egykori 
tulajdonosok nem rendelkeznek pénzzel, hogy visszavásárolják, és akiknek jut is 
belőle, egyelőre nem tudják, hogyan gazdálkodjanak, hogyan szelídítsék és 
tartsák egyhelyen a homokot. A vasút építése és az új földbirtokosok — kik 
iranár nagy birtokokat alakítottak ki — végleg kisemmizettekké tették a rétközi 
nincstelen nemeseket. Nevük, paradox fintort mutatva a történelemnek, az ezen a 
tájon olyan heves agrárszocialista mozgalmak forrásaiban bukkan fel ismét. 
Néhány család volt csak olyan szerencsés hogy a hivatalok — ahová bejuthattak 
— átmentették kiváltságaik életformájuk egy-egy részét. 
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RENDI TÁRSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI.MÓDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Pálmány Béla: 

A MEZŐVÁROSOK TÁRSADALMA NÓGRÁD VÁRMEGYÉBEN A TÖRÖK HÓDOLTSÁG UTOLSÓ SZAKA-
SZÁTÓL A JOBBÁGYFELSZABADÍTÁS VÉGREHAJTÁSÁIG 

A mezőváros (oppidum) a magyar feudáliskori társadalom- és gazdaságfejlődés 
jellegzetes és különösen fontos szerepet játszó településtípusa. Közismert 
tudományos tétel, hogy a középkori város a területi munkamegosztás 
kifejlődésének az eredménye: Az árutermelés kialakulása" a mezőgazdaság és a 
kézművesipar közt közvetítő kereskedelem fellendülése nyomán egy-egy, a 
mindennapi életben ezer szállal összefonódó település-csoportból — a történeti 
kistájpól — földesúri lakhelyként, uradalomközpontként, piachelykériT) vallási-
kulturális centrumként kiemelkedett, majd földesurai közbenjárására az 
uralkodótól, vagy egyházi főrendnek számító birtokosától oklevélbe is foglalt 
kiváltságokat kapott a központtá vált település, amely privilégium az ott élő 
közösségnek szabadabb, önállóbb életet, az anyagi, kulturális előmenetel jobb 
lehetőségét biztosította. Általánosan ismert az is, hogy a városi szerepkört 
betöltő települések közjogi értelemben két típusba soroltattak be: a szabad 
királyi városok illetve a mezővárosok közé. Előbbiek voltak a teljes jogú 
varosok, minthogy magánföldesúri hatalom alatt nem álltak, sőt testületileg 
nemesnek számítottak, magas fokú. igazgatási és bíráskodási önkormányzattal 
rendelkeztek, sőt a rendi országgyűlések alsó tábláján követtel Is 
képviseltethették magukat. A mezővárosokról viszont általánosan elmondható, hogy 
így vagy úgy földesúri fennhatóság alatt maradtak lakóik, de az átlagos úrbéres 
jobbágyfalvaknál nagyobb autonómiát élveztek. Az oppidumok szabadságai — 
ellentétben a civitas-okkal — nem voltak egyértelműen körülhatároltak, sőt, 
igen nagy különbségek fedezhetőek fel önkormányzatunkban, úrbéri viszonyaikban. 
A legfejlettebb, ún. szabadalmas- mezővárosok önállóságára jellemző, hogy 
bíróságuk a pallosjogot is gyakorolhatta, csupán az "országrendiség" hiánya 
különböztette meg őket a szabad királyi vagy bányavárosoktól) A skála másik 
végén viszont olyan oppidumokat találunk, amelyek úrbéri viszonyaikban, 
autonómiájukban alig különböztek a jobbágyközségektől. Az egyes mezővárosok 
tényleges helyzete kizárólag a helyi viszonyok mélyfúrás-szerű feltárásával 
állapítható meg. 

Az utóbbi évtizedekben a magyar várostörténeti kutatások élvonala szakított 
a hagyományos közjogi definiciókkal (civitas - oppidum) és új, funkcionális 
szemléletet, vizsgálati módszert vezetett be. Gyimesi, majd BácskaT IS Nagy 
Lajos csupán a ténylegesen városi szerepkört betöltő településeket tekintik 
városoknak, azt vizsgálták, mennyiben mutatható ki a népesség-koncentráció, a 
kereskedelmi központ-jelleg, mennyiben összpontosult az egyes településeken a 
kézművesipari termelés, a kulturális élet, az egészségügyi- szociális ellátás, 
valamint a közlekedés és hírközlés. Ez a minősítési alapelv teljesen jogos, 
hiszen ha — mint Gyimesi rámutatott — az ország összes oppidum-jogállású 
helységét (1720=436; 1773=502; 1787=548; 1804=663; 1846=742) valódi városnak 
tekintenénk, "akkor hazánk Európa legvárosodottabb országai közé kerülne", ami 
nyilvánvalóan nem igaz. 
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A városok alsó szintjének megállapítására a funkcionális iskola cenzust 
alkalmaz: Gyimesi pl. 1828-ban a legalább 10.000 fős népességet illetve 400 
iparűző mestert, kulturális téren egy nagygimnázium működését, közigazgatási 
központ jelleg vonatkozásában pedig a kormányszékek (dikasztériumok), a 
püspökségek illetve a vármegyék székhelyeit tekinti valódi városoknak és így 99 
várost talált Magyarországon, Bácskai Vera és Nagy Lajos viszont ugyanekkor és 
ugyanitt 138 piacközpontot minősített városi funkciót betöltőnek. Nógrád 
vármegye vonatkozásában egyébként a két, eltérő szempontú vizsgálat azonos 
eredményre jutott: a 11 oppidum közül kettőt: Losoncot és Balassagyarmatot 
minősítette valódi városnak, bár nem azonos rangsor-beli helyen (Gyimesi előbbit 
a 33-35. utóbbit a 69-71., Bácskai és Nagy páratlanul alapos faktoranalizise 
pedig Losoncot az előkelő 23., Gyarmatot a 30. helyre tette az összeírt 
országterületen). 

A cenzusok alkalmazásának legtöbb problémát felvető része az alsó határ 
megállapításának kritériumai. Anélkül, hogy itt és most belebonyolódhatnánk a 
fontos részletkérdésekbe, az 1828-as összeírás egykori készítői által érezhetően 
alkalmazott "cenzus" — vagyis hogy milyen szint alatt nem tekintették említésre 
méltónak az egyébként kalendáriumokban meghirdetett és meg is tartott kisebb 
vásárokat — nem vált világossá. A faktoranalízis alpján alközpontnak minősített 
144 vásárhely között vannak olyanok, amelyeket többszaz falu lakosai is 
látogathattak, meg olyanok is, amelyeket egyetlen település lakosai említettek 
csak meg piachelyükként. Nógrád megyében négy mezőváros került be — a 
kritériumok szerinti alsó szintet éppen hogy teljesítve — az alközpontok közé: 
Gács, és Szécsény, amelyeket l-l község nevezett meg piacként és előbbinél a 
postaállomás valamint sólerakat, utóbbinál a járási szolgabíróság működése 
bizonyos központ jelleggel ruházott fel, illetve — a minimumot teljesítve — 
Losonctugár és Nagyoroszi, amelyeket legalább saját lakói említettek vásártartó 
helyként. A többi nógrádi mezőváros — így Divény, Kékkő, Fülek, Nógrád és 
Érsekvadkert — az alközpontok közé sem került be a forrás szerint. 

A funkcionális szemléletű várostörténeti kutatási módszer, a széleskörű 
nemzetközi szakirodalmi- tájékozódás után hazai viszonyokra alkalmazott 
népesedési, iparosodottsági cenzusok, a piacközpont és piackörzet viszonyának 
mélyreható vizsgálata, a közlekedési és hírközlési, kulturális-oktatási, 
közigazgatási központi funkciók mérésére alkalmazott módszerek figyelembe vétele 
alapján elért igen jelentős eredmények révén iskolát teremtett kisebb régiók 
késő feudáliskori gazdaságának, társadalmának a kutatása számára is. Magunk is a 
funkcionális módszer alkalmazására törekedtünk egy olyan, alacsony fokon 
városodott területen, ahol a központi szerepkört jelentős részben kevésbé 
fejlett mezővárosok látták el. 

A vizsgálati módszer tehát a gyümölcsözőnek bizonyult eddigi eredményeket 
követi, az eltérés a forrásokban található meg. Egész országra kiterjedő 
vizsgálatot csakis országos összeírások alapján lehet elvégezni — így az eddigi 
funkcionális művek a közismert 1715-1720-as és 1828-as conscriptiokat elemzik. E 
források nem eléggé megbízható voltáról a korszak kutatói már pályájuk elején 
meggyőződhetnek, amennyiben helyi forrásokkal vetik össze adataikat. A helyi, 
vagy kisebb körzetre összpontosító kutatásoknak viszont megvan az a lehetőségük, 
hogy olyan városi, uradalmi, vármegyei összeírásokkal és más, tipikus 
forrásokkal dolgozzanak, amelyek jóval mélyebbre hatolnak a helyi társadalmak 
viszonyainak feltárásában, mint az országos felmérési kísérletek, sőt, olyan 
funkciókat is megvizsgáljanak, amelyeket — jó forrás hiányában — országosan 
csak igen fáradságosan, vagy sehogyan sem lehet feltárni. 

A szűkre szabott keretek között csupán tézis-szerűen adhatjuk elő a 17-19. 
századi nógrádi mezővárosok társadalmi rétegződését feltárni szándékozó 
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kutatásaink eddigi eredményeit, úgy, hogy a számszerű adatok tömegéből csak 
mutatóba ragadhatunk ki néhányat, viszont igyekszünk rámutatni a főbb 
forrástlpusokra. 

1/ A nógrádi mezővárosok népességének alakulása (1730-1870) 

A városok legismertebb jellegzetessége, hogy népességük többszörösen 
meghaladja a falvakét. A funkcionális módszer egyik atyjának, Cari Arndtnak 
széles körben elfogadott az a tétele, hogy városnak a vizsgált terület — pl. 
ország, tartomány — egész népessége 1 ezrelékét tömörítő településeket tekinti. 
Gyimesi ennek alapján magyarországi város cenzust számolt ki, a népesség 
szaporodását követő mozgó skálával (1720=184 adózó ht., 1787=6230 fő, 1825=8483 
fő, 1846=9515 fő, 1869=10000 fő), de visszafelé számolva, mondván, hogy Keleti 
Károly, a nagy statisztikus 1870-re megadott város-küszöbét a leghelyesebb 
alapul venni és ezt kell visszavetíteni korábbi korszakokra. Egész más eredmény 
jön ki, ha maguknak az említett népesség-számlálásoknak az eredményeit vennénk 
alapul: 1720=269 ht., 1787-ben — csak a szűkebb Magyarországot véve alapul — 
7021 fő, 1825—ben 8801 fő, stb. A lélekszám-küszöb tehát felettébb ingatag 
alapon áll, attól függ, mekkora területhez viszonyítunk! Hiszen elvileg Nógrád 
vármegye össznépességének az 1 ezrelékét is vehetnénk cenzusnak es akkor pl. 
1787-ben 148 fő felett városról kell beszélni, de nem is folytatjuk ezt az 
abszurdumot! 

A népesség-cenzus ugyan viszonylag a legkönnyebben hozzáférhető és jól 
összehasonlítható adat egy-egy településről, de véleményünk szerint amennyire 
bizonytalan, annyira félrevezető is, mint "mértékegység". Az alföldi nagy faluk 
eszerint fontosabbak, mint az apróbb települések hálózatának sokoldalú 
központját képező dunántúli, felvidéki vagy erdélyi párezres mezővárosok. Nógrád 
vármegye oppidumai soha nem tűritek ki nagy lélekszámukkal. Az esztergomi 
érsekség canónica visitatio-i az első állami népszámlálásnál fél évszázaddal 
korábban elég megbízható lélekszám adatokat közölnek. Megtudhatjuk, hogy 1731 
első napján mekkora volt Nagy-Nógrád főesperesség helységeinek lélekszáma. A 
legnépesebb Losonc mezővárosa, 1630 fővel, ezt Szécsény követte 649, majd 
Balassagyarmat 634 fős népességgel. 

Lehet-e ekkora helységeket városnak tekinteni? Mai szemmel a válasz 
nemleges. Ám ha azt is figyelembe vesszük, hogy Losoncon 1734-ben a 69 civis 
közül- 44, a 32 armalista közt 20, a 34 llbertlnus háztartásfő közül pedig 23 
mesteremberként lett számbavéve, Szécsényben pedig 66 közül 17 opifex volt, már 
másként ítélhetünk. A nógrádi mezővárosok lélekszáma később sem szökött 
meredeken a magasba: Losoncon 1787-ben 2711, 1825 körül pontosan 3000, 1847-ben 
— a virágzás csúcspontján — 4311, 1850-ben — egy évvel az orosz hadsereg 
pogromja után — 3817-re esett és 1869-ben sem volt több 3934 főnél: a többi 
oppidum lakossága pedig a reformkortól 6500-7500 lelkes Balassagyarmat 
kivételével ennél is kisebb volt. 

Fontosabb mutatószámnak tartjuk azt, hogy hány százaléka lakott a vármegye 
népességének a mindenkori mezőváros-állományban. Nos, 1731-ben kb. 14,5 %, 
1787-ben 11,97 %, 1825-ben 12,47 %, 1847-ben 15,97 %, 1857-ben 14,50 %, végül 
1869-ben csupán 13,92 % az arányszám, miközben az országos adatok II. József 
idején a civitas-okban 7,48 %-os, az oppidumokban pedig 14,61 %-os~¡ 1825-ben 
pedig 6,81 % illetve 22,16 %-os — megdöbbentően magas! — népességtömörülést 
mutatnak (egyéb országos adatok nem állnak összesítve a rendelkezésre). Bár a 
népességszám véleményünk szerint nem a döntő tényező, a nógrádi arányok 
stagnálása, illetve 1850 utáni csökkenése egyértelműen jelzi az oppidumok 
országosnál kisebb jelentőségét és polgári kori hanyatlását. 1850 után a megye 
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legdinamikusabban növekvő helységei a gyáripar új, községi jogállású bázisai: 
Málnapataka és Salgótarján lettek. 

2/ A kereskedelmi élet és a kereskedőnépesség 

A funkcionális várostörténeti iskola a kereskedelmi- piacközponti jelleget 
tekinti meghatározó, a legátfogóbban érvényesülő városi szerepkörnek. A feudális 
korban az árucsere legfőbb színterét a vásárok, e meghatározott napokra 
meghirdetett, szervezett és ellenőrzött adás-vételi fórumok képezték. Ismeretes, 
hogy az országos "sokadalmak" illetve a heti piacok "profilja" különbözött 
abban, hogy előbbiek az országrészek, országok közötti áruforgalom, utóbbiak a 
város és szűkebb, mindennapi kapcsolatban álló vidéke számára rendezkedtek be. 

A település-történeti kutatók — tisztelet a kivételnek — általában csak 
egy-két említésre méltatják a helyi vásárokat. Ennek a fő oka a kereskedelem 
forrásainak felettébb szórt volta és az átfogó források szinte teljes hiánya. A 
vásártartást mindig királyi privilégium engedélyezte, ezeknek csak egy része 
maradt meg, az Illéssy János által kiadott királyi k vvekben. A ténylegesen 
megtartott fontosabb vásarokat a 17. sz. elejétől oz évrcx évre kiadott 
kalendáriumok sokadalom jegyzékei közlik. Eredetieg rn..nden oppidumnak volt 
vásárjoga, de az áruforgalom hullámzása, a pusztító háborúk következtében 
sokhelyütt megszűnt a látogatottság, más mezővárosok viszont fokozatosan 
jelentősebbé váltak. Megyénkben mindkét folyamat megfigyelhető. Nógrád pl. a 
török hódítás előtt virágzó püspöki város volt, azután háromszáz éven át vásárt 
sem tartottak itt. Szécsényben a várossá nyilvánítás, 1334 óta mindig tartottak 
fontos baromvásárokat, a 17. sz. közepén évente hétszer is, sőt amikor a török 
1663 és 1683 között befészkelte magát, abban az időben 3 meghirdették a 
sokadalmakat. 1692-től, tehát az újratelepítés után alig' két évvel, a 
besztercebányai harmincados engedélyével újból rendeztek vásárokat Szécsényben 
és Balassagyarmaton. A tárgyalt korszakban számos nógrádi település kapott új 
országos, vagy hetivásár-szabadalmat. Ha addig község (possessio) volt a 
helység, a vásártartással egyszeriben oppidummá vált, mint Érsekvadkert (1733), 
Losonctugár (1815) és Szirák (1829). 

A kereskedelem főbb cikkeit és fő irányait csak sok apró adat 
mozaikkockáiból lehet bizonyos mértékig rekonstruálni. Elsősorban az országleíró 
iskola nógrádi műveiből — Radványi Ferenc, Bél Mátyás és Mocsáry Antal tollából 
— ismeretes, hogy a megye legfőbb vására i 17"! sz. végétől egyértelműen 
Losoncon volt, ahol rendszeresen gazdát cserélt az alföldi magyarok gabonája, 
bora, gyapjúja, marhája, sertése, illetve a felvidéki szlávok téli kézműves 
szorgosságának termékei; deszkák, zsindelyek, hordók, kerekek, fabútorok, 
cserépfazekak, bokályok és más portékák. A megye termékeinek java a 
bányavárosokban került eladásra, de a Cserhát déli részének piaca már korán Vác, 
Pest és Buda lett. A vásárok forgalmának mérésére két lehetőség \>an: egyrészt az 
országos összeírások piacokra vonatkozó kérdőpontjai, másrészt a vásárjövedelmek 
nagysaganak összehasonlítása. Az 1715-1720-as összeírások Nógradban meg nem 
tudakolták a vásárokat, de az 1728-as már igen, bár igaz, csak a helységek egy 
részében. Elsőként az úrbérrendezés alkalmával kaphatunk teljes képet: Losoncot 
190, Gácsot 72, Balassagyarmatot 58, Szécsényt pedig 56 nógrádi, hevesi vagy 
honti település jobbágynépe nevezte meg piachelyeként. Gács és Szécsény csak a 
baromvásárairól, Balassagyarmat pedig a gabona- és iparcikk piacáról volt híres. 
A másik módsier a vásárokon kivetett vámok, helypénzek árendába adásának 
összegét igyekszik összegyűjteni, ami fáradságos munka, de szép eredménnyel 
járhat. A fő forrásai az urbáriumok és birtok-becslések, ahol mindig kitérnek a 
vásárokból származó földesúri jövedelmekre. A nyers adatok elemzésekor különösen 
figyelni kell a földesúr birtokrátájára, mert ha csak a mezőváros felének, 
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negyedének stb. volt a birtokosa, a tényleges nagyságot szorzással kapjuk meg. 
Az árendaösszegeket rendezhetjük idősorba: Szécsény vásárainak forgalmára 
jellemző ez a sor, 1718 = 77 Rft, 1752 = 80 Rft, 1762-1764 = 110 Rft, 1765-1768 
= 240 Rft, 1797 = 250 Rft, 1833-1838 = 300 Pft, 1854 = 1055 Pft. De szerencsés 
esetben össze is hasonlíthatjuk a szomszédos oppidumokat: 1854-ben pl. ezt a 
sokatmondó képet kapjuk: Losonc 3082 Pft, Balassagyarmat 2240 Pft, Szécsény 1055 
Pft, Losonctugár 330 Pft, Szirák 137 Pft, Kékkő 80-100 Pft, Nógrád újonnan 
szerzett vásárjoga 80 Pft, Divény 6-8 Pft. Sajnos Gács, Fülek, Nagyoroszi és a 
jelentéktelen Ersekvadkert sokadálmainak mértékére nem találtunk adatot. Ezt a 
módszert tudomásunk szerint mások még nem alkalmazták, pedig a 16. századtól 
országosan is rengeteg adat lappang a forrásokban, csak ki kellene bányászni és 
sorba kellene rakni őket. 

A kereskedőnépesség számát a 18-19. századi országos és megyei 
rovásösszeírásokból könnyen ki lehet gyűjteni. Mária Terézia uralkodása idején 
különösen, sok zsidó és görög kereskedő illetve kalmárösszeírás készült. Ha 
azonban a korabeliek szerint hivatásos kereskedőnek minősített személyek 
számából következtetnénk az egyes mezővárosok piacközponti jellegének 
erősségére, igencsak hibás eredményre jutnánk. Mert a kiemelkedően legfontosabb 
vásárvárosban, Losoncon sokáig egyetlen kereskedőt sem jelölnek, majd 1769-ben 3 
"görög" kalmár-párost, akik összesen 8 segédet foglalkoztattak, 1778-ban pedig 4 
két-ket kereskedő társulását tüntetik fel csupán — ezek is, hasonlóan a 
balassagyarmatiakhoz, pesti vagy szentendrei illetőségű polgárok voltak. 
1828-ban mindössze 3 quaestor és 8 mercator rendi kategóriába sorolt nem nemes 
losonci háztartásfőt írtak össze, ezzel szemben a kevésbé fontos 
Balassagyarmaton 93, a gyenge közepes központi jelentőségű Szécsényben pedig 53 
kereskedőt vagy kalmárt regisztráltak. Miért lehetett ez így? A válasz 
egyértelmű: Losoncon és a vármegye többi, Ipolytói északabbra fekvő helységében, 
minthogy a bányavárosok 7 mérföldes körzetébe estek, nem telepedhettek meg 
izraeliták — ezt 1840-ig'törvények tiltották — viszont Szécsényben 1825-ben 
644, Gyarmaton pedig 839 zsidó lakos élt, mindenek előtt felvásárló kereskedést, 
házalást, korcsma- és mészárszék-árendálást űzve. A görögök jelentős 
tőkeerejükkel, az izraeliták ellenben — zömmel szegényebb emberek lévén — 
tömegükkel tűntek ki és tudták ellátni egymástól eltérő jellegű kereskedelmüket. 

Az 1840-es években — a losonci városi tanács ellenkezése dacára — 
kezdődött meg a zsidó kereskedő családok beköltözése az addig tiltott 
szabadalmas mezővárosba, 1847-ben már 92, 1870-ben pedig 464 izraelita élt e 
kiemelkedő vásárvárosban. 

3/ A kézműipar szerepe a nógrádi mezővárosokban 

A különféle mesterségekkel foglalatoskodó kézműiparosok a feudáliskori 
városok, mezővárosok legjellegzetesebb alakjainak számítottak. Hála az 
iparosokat szakmájuk szerint is megkülönböztető rengeteg egykori összeírásnak, a 
városi társadalom egyetlen csoportjáról sem tudunk olyan sokat, mint róluk és 
érdekvédelmi szervezeteikről, a céhekről. így nem is szükséges, hogy 
forrásaikról és a feltárás módszertanáról itt és most szóljunk. 

Nógrád vármegye első ismert céhei országos összehasonlításban elég későn 
jöttek létre: 1617-ben Szécsény végvárában öt mesterség művelői két céhbe 
tömörültek. 1683-ig, a török kiűzéséig Losoncon 4, Füleken 5, Gyarmaton 2, 
Kékkőn 1 további tisztes testület jött létre. Az újratelepítés után alig néhány 
év telt csak el és a szécsényi, a füleki majd a balassagyarmati céhek ismét 
megalakultak, azután sorra kapták a privilégiumokat a legfőbb mesterségek 
divényi, gácsi, nagyoroszi gyakorlói is, így az 1731-es első céhlevél revízió 
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alkalmával már 22 testület működött a megye 8 oppidumában — csak Nógrád és 
Érsekvadkert maradt céh nélkül. A 18. sz. közepéig főleg Balassagyarmat 
céhesélete fejlődött, 3 újabb szakma kapott céhet. A szakirodalomból közismert 
1813 utáni céhszabályzat-revlzió utáni tömeges céhalakulásnak csak a 
végeredményét közöljük: 1851-ben már 59 céhet ismertek el 10 oppidumban. 

A céhesedés azonban a kézművesipar fejlettségének csak a szervezeti 
oldalára mutat rá, a mezővárosi társadalom rétegződésére azonban hagyományosan a 
mesteremberek száma, aránya és a szakmai tagozódás sokrétűsége alapján szokás 
következtetéseket levonni. A megyei rovásösszeírások a 18. sz. elejétől közlik 
az egyes helységek taksafizető mestereinek a nevét, később a szakmáját is, ami 
sokirányú összevetésre nyújt módot. A vármegye fejlettebb mezővárosaiban nem 
csak a céhek száma szaporodott, hanem az iparosoké is. Losonc és a 
tőszomszédságában lévő, 1819-ig község jogállású Tugár már 1734-ben többségében 
iparosok lakta helység volt, de Balassagyarmaton és Szécsényben is elérte az 
opifexek aránya a 25 %-ot. 

Az 1828-as országos összeírás a kézművesipar reformkori vizsgálataiának is 
első számú forrása. A kivételes — akár országos — összehasonlítás lehetősége 
méginkább emeli e forrás értékét. Hasábjain Losonc 191 mesterével (58,23 %), 
Balassagyarmat 185 önálló iparosával (30,28 %) és említett 93 kereskedőjével 
(15,22 %) igazi polgárosult városok, de figyelemre méltóan sok kézműves működött 
Losonctugárban (61 mester — 44,53 %), Szécsényben (a 4 konveciós mesterrel 
együtt 69 önálló iparos — 16,47 %), Gácsváralján (31 mester — 26,72 %) 
valamint Füleken (39 mester — 17,41 %). Az összeírást — régi tapasztalatok 
alapján — helyes összevetni az ezen években keletkezett vármegyei vagy uradalmi 
conscriptiokkal. Ezt mi is megtettük és néha meglepő eredményre jutottunk. Az 
országos felmérés Gácsváralján 31 opifex-et, köztük 19 fazekast jelölt. Ezzel 
szemben az 1831-es dicalis összeírásban 86 mestert, köztük 54 fazekast, továbbá 
19 "fabrikánst", azaz posztógyári alkalmazottat nevez meg a 169 háztartásfő 
közül, vagyis a városka 62,13 %-ban iparosok által lakott hely volt. Vagy pl. 
Nógrád mezővárosban az 1828. évi uradalmi összeírás 10 mesterembert is 
feltüntet, jóllehet az országos conscriptioban egyetlen egy sem szerepel! 

Ezek a példák is mutatják a helyi források fokozott jelentőségét. Kitűnik 
pl. hogy az 1840-es években virágzott a céhes ipar Losoncon (1847-ben 344 mester 
267 legénnyel és 275 inassal dolgozott) és Balassagyarmaton (188 céhtag és 108 
kontár iparos 162 legényt és 123 inast foglalkoztatott ugyanekkor), mindkét 
városban a bőr, ruházati és textilipar állt az élen. A gácsi posztófabrika 
termékei a Védegylet mozgalom éveiben országos hírre tettek szert — így a gyár 
a többszáz állandó munkás mellett a környék többezer- fonóasszonyának is kenyeret 
adott. 

Az 1870. évi népszámlálás szerencsésen fennmaradt község-soros foglalkozási 
megoszlást jelző táblázataiból summázni lehetett a nógrádi mezővárosok 
társadalmának polgárosultságát. A különböző iparágakban foglalkoztatott 
vállalkozók és hivatalnokok, illetve munkások számaránya Gácson volt a 
legmagasabb (67,59 %), ezt követte Losonctugár (41,18 %), majd Losonc (39,08 %), 
Balassagyarmat (27,73 %) és Szécsény (25,42 %) — ezzel szemben Nógrádban a 
keresőknek mindössze 2,78 %-a élt az iparból. Balassagyarmaton volt a legnagyobb 
a kereskedelmi és szállítási területen foglalkoztatottak (9,79 %) valamint az 
értelmiségi és közalkalmazotti réteg (8,33 %). A megye mezővárosaiban még ekkor 
is igen jelentős az "őstermeléssel" — földműveléssel, erdészettel, halászattal 
— foglalkozó személyek aránya: átlagosan 44,25 %. A polgári magyar 
államszervezet kiépülése korára is kifejezetten paraszti mezőváros maradt Divény 
(82,65 %), Fülek (49,74%), Nógrád (94,84 %), Nagyoroszi (90,11 %), Szécsény 
(49,16 %), Szirák (70,80 %) és Érsekvadkert (80,77 %) is! 
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4/ Nemesek és hasonló feudális kiváltságosok a mezővárosokban 

Ha helyi forrásokkal dolgozunk, az országos összeírásokból teljesen hiányzó 
társadalmi csoportok helyzetét is górcső alá helyezhetjük. Különösen fontos a 
nemesség vizsgálata, hiszen a feudális rend kiváltságos, a föld birtoklására és 
a politikai jogok gyakorlására kizárólagosan feljogosított rétegéről, a hatalmat 
birtokoló elitet is magában foglaló csoportjáról van szó. Mégis, alig van néhány 
tanulmány, amely egy-egy település, vagy tájegység nemességének rétegződését is 
ugyanúgy elemzi, mint a jobbágyokat, iparosokat. 

Kutatásaink során igyekeztünk választ találni olyan kérdésekre, 
kimutatható-e a nemesek összpontosulásg a városias településeken, vagy továbbra 
is a falusi kúriájában, jobbágyai nyakán élő hagyományos nemesi életmód volt a 
jellemző, illetve hogy a mezővárosokban vagyonosabb, vagy szegényebb nemesek 
éltek, mint a falvakban. Elsősorban a 19. . század első felében keletkezett 
összeírásokat dolgoztunk fel, egy 1809-es insurrectionalis, költséget kivető és 
egy 1845-ös, az országgyűlési követek eltartása végett elrendelt 
jövedelem-felmérést. Hogy röviden a válaszra térjünk: mind a kiváltságosok — 
nemesek, honoratiorok — egyes oppidumokba tömörülést, mind a vagyonos, sőt, 
dúsgazdag nemesség jelentős részének fokozatos városba költözését bizonyítani 
lehet! A legtöbb kiváltságos a vármegye legvárosiasabb oppidumában, Losoncon élt 
(1809 = 74 fő; 1845 = 176 fő), de a másik két, hagyományos "kisnemesi" 
(helyesebb az armalista szót használni!) oppidumban, Szécsényben (1809 = 31 Fo; 
1845 = 119 fő) illetve Füleken (1809 = 22 fő; 1845 = 29 fő) Is jelentős a 
számuk. Balassagyarmat a vármegye székhelye volt az 1780-as évektől, de a 
hivatalviselő nemesség beáramlása a napóleoni háborúk végén még nem érzékelhető: 
az 1809-ben összeírt 34 kiváltságos közül csak 8-9 szerényebb vagyonú nemesurat 
találunk, a többség kereskedése vagy ipari jövédeime után fizette a nemesi 
hozzájárulást. 1845-re azonban megváltozik a helyzet. Immár 118 kiváltságost 
írtak össze a megyeközpontban, jelentős részben — 38-40 személy esetében — 
értelmiségieket: ügyvédeket, megyei vagy városi tisztségviselőket, orvosokat, 
gyógyszerészeket, gazdatiszteket, papokat, tanítókat. Losoncon ennél is nagyobb, 
50 családfős értelmiségi elit lakott. 

Az 1840-es évekre a kiváltságos — nemes vagy honoratior — réteg tömeggé 
duzzadt Nógrádban: Fényes Elek 17.468 főt számított közéjük, ami a megye teljes 
népességének 9,09 %-a! Sz 1845-ös összeírásban szereplő 591 mezővárosi 
illetőségű kiváltságos összességében a vármegye nemesi jogokat élvező rétegének 
csak 15,83 %-át tette ki, ami a legpallérozottabb városokban — Losoncon, 
Gyarmaton és Szécsényben — megfigyelt tömörüléssel szemben a paraszti oppidumok 
kevés nemese és értelmiségije révén egyensúly-helyzetet teremtett. A vagyonok 
városba áramlása viszont markánsabban megmutatkozik! A megye kiemelkedően 
legnagyobb uradalma, a Zichy-hitbizomány az 1840-es évekre a kis Divényből 
Balassagyarmatra helyezte át központi hivatalait, csakúgy, mint Szent-Ivány 
Ferenc örököseinek senioratusa, s így immár a megyeszékhelyre összpontosult a 
nógrádi nemesi jövedelmek 10,46 %-a. A kisebb oppidumok központjában általában 
ott díszlett a nagy uradalmat birtokló főrangú földesurak parkkal övezett 
kastélya, idegeneknek is fennen hirdetve, hogy Füleken a Koháry — Berchtold — 
Czebrián rokonság; Kékkön a Balassa; Nagyorosziban a Starhemberg; Szécsényben a 
Forgách;" Szirákon pedig a Teleki família az igazi úr. A vármegye 17 birtokosának 
becsülték évi 10.000 Pft fölé a jövedelmét. Közülük 10 élt, vagy bírt kastélyt 
egyik vagy másik oppidumban. így érthető, hogy a 12 mezővárosban illetőséggel 
bíró 591 személy kezén a megye nemesi jövedelmeinek 31,03 %-a összpontosult. Egy 
"demokratikus" oppidum volt csupán (Losonc), ahol csak magának a szabadalmas 
mezővárosnak a közjövedelmei érték el az évi 10.000 Pft-ot és mindössze egy 
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mágnás lakott! 

5/ Mezővárosi önkormányzat - úrbéri viszonyok alakulása 

A mezővárosok eltérő foglalkozású vagy rendi állású háztartásait az 
önkormányzati tevékenység szervezte közösséggé. A bevezetőnkben- emiitettük, 
milyen óriási különbségek lehettek az egyes oppidumok szabadságai között. A 
helyi forrásokból kiszűrhető, hogy ténylegesen milyen szabadságok jellemezték az 
egyes oppidumokat. E téren a 9-12 nógrádi mezőváros a legszélesebb skálát "ját-
szotta" el. A földesurakhoz fűződő viszony nemzedékek küzdelme árán alakult 
olyan kedvezővé vagy kedvezőtlenné, amilyennek a jobbágyfelszabadítás idején 
találjuk. 

A gyökereket a török hódítás korába visszanyúlva találhatjuk meg! A nógrádi 
oppidumok többsége ekkoriban egyúttal királyi fennhatóság alá tartozó végvár 
volt — Fülek, Nógrád, Szécsény, Balassagyarmat — vagy főurak katonai 
kíséretének — huszároknak, hajdúknak — adott otthont, mint Gács, Divény és 
Kékkő. Ezek a települések zömmel a 19. sz. második harmadáig megőrizték 
praesidiális helyzetüket és igen előnyös úrbéri helyzetüket. Két "civil" 
mezőváros volt csak a megyében: Losonc és Nagyoroszi. Mindkettő az oppidumok 
által megszerezhető önállóság legmagasabb fokáig jutott, életüket teljesen maguk 
irányíthatták. A török kiűzése után Losoncnak sikerült megvédenie szabadságait, 
a város református presbitériumával azonos magisztrátusa bírói, közigazgatási és 
pénzügyekben teljhatalmú úr maradt — Nagyoroszit viszont a király, mint 
földesúr 1700-ban magánszemélynek adományozta. Több mint egy évszázadon át 
küzdöttek ősi — még Könyves Kálmántól eredő — szabadságaik visszaszerzéséért a 
nagyoroszi "királyi szabadosok", de a Starhembergek egyre inkább magánföldesúri 
hatalmuk alá hajtották őket. 

A Mária Terézia által elrendelt egységes Urbárium bevezetése kapcsán 
felújultak a mezővárosi szabadságok ügyében a régi viták a helyi közösségek és a 
földesurak között. A tét nem volt kicsi! Vagy megtartják régi, cenzusfizetéssel 
megelégedő kontraktusaikat, robotmentességüket, jövedelmező közös 
haszonvételeiket, vagy pedig az úrbéres községek szintjére süllyesztik a 
földesurak mezővárosaikat. Valamennyi nógrádi mezőváros igyekezett megőrizni 
korábbi, kedvező helyzetét. Ez maradéktalanul csupán Losoncnak sikerült, mert 
magisztrátusa, ősi szabadságaira hivatkozva elérte, hogy a királynő 
megsemmisíttesse a város urbáriumát. A többi oppidum hosszú — 50-100 évig 
lortó! — pereskedésbe kezdett régi helyzete védelmében. Különösen éles volt a 
küzdelem a lakosok cenzualista vagy úrbéres minősítése körül Balassagyarmat, 
Fülek, Gács, Nagyoroszi és Szécsény esetében. Csupán Nógrád, Divény és Kékkő 
béketűrőbb szláv lakosai ji^ugodtak bele hamar sorsuk kedvezőtlenebbé válásába, a 
robotolásba. A megyét kitűnően ismerő és népét szerető Bél Mátyás ezért írta ezt 
a földesurak közt szokásos mondást: "Magyar jobbágy • ---peres fél". A 
reformkorban a liberális vármegye hatóságai már egyértelműen a mezővárosok 
közösségeinek pártját fogták e perekben, így az önkormányzati — úrbéres 
viszonyok általában kedveztek az iparosok, kereskedők, honoratiorok és telkes 
gazdák pallérozódásának, gyarapodásának. 

+ + + 

Summa summarum 

Két évszázadon át kísérjük figyelemmel a nógrádi mezővárosok 
polgárosulásának folyamatát. A helyi forrásokból merített ismeretek összevetése 
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során a kis lélekszám és a népesség-koncentráció elakadása kevesebbet nyomott a 
latba, mint a jelentős piacközpont-szerep, a kézművesiparral vagy kereskedéssel 
foglalkozók, nemesek és honoratiorok számának és arányának a nagysága. Fontos 
összefüggést találhatunk a polgárosultság és az önkormányzat szabadságai között 
is. Összességében véleményünk szerint Losonc és Balassagyarmat mellett a kis 
Gács is igazi város volt az 1770 és 1870 közötti száz évben, a források 
legalábbis ezt jelzik. 
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RENDI TÁRSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÚDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÚTARJÁN, 1986 

Benda Gyula: 

EGY MEZŐVÁROSI KÖZÖSSÉG REKONSTRUKCIÓJA 1700 ÉS 1850 KÖZÖTT — KÉRDÉSEK ÉS 
LEHETŐSÉGEK KESZTHELY PÉLDÁJÁN 

A magyar történettudomány szakmai értékrendjében a helyi vizsgálatok, a 
helytörténet régóta igen alacsony presztízst élvez. Ma ennek egyszerre oka és 
következménye egy alapvető megosztottság, ami elkülöníti a szemléletében és 
módszereiben, ha késve ugyan és nem mindig elég következetesen, de a 
társadalomtudományok fejlődésével lépést tartó "magas" tudományt a hagyományos, 
a századfordulón kialakult monografikus mintákat követő helytörténeti 
irodalomtól. Az új magyar történeti szintézis, a tízkötetes Magyarország 
története 18. századi társadalom- és gazdaságtörténettel foglalkozó kéziratai 
pl. tudomást sem vesznek a helytörténet által felhalmozott tudásanyagról, a 
helytörténeti kutatók viszont néha szinte erényt kovácsolnak a modern 
huncutságoktól, a tudományos divatoktól való elzárkózásból. A képet csak 
bonyolítja, hogy ha professzionális kutatók vállalkoznak helyi monográfia 
megírására, az eredmény nem sokban különbözik a műkedvelőnek tekintett szerzők 
műveitől. A szándékosan sarkítottan felrajzolt megosztottság szekértáborai 
között azért számos közvetítő mozog mindkét irányban, s a köztes területeken 
lassan szórványként megtelepülnek a megosztottságot meghaladni kívánó történészi 
műhelyek. (A térképek, sajnos, a legtöbbször ezeket még nem jelölik.) 

Előadásomban egyfajta, a megosztottság dilemmáját meghaladó lokális 
történeti elemzés módszertani kérdéseit kívánom felvetni egy folyamatban levő 
munkáról és annak terveiről beszámolva. Tudomásom van több hasonló jellegű 
kutatásról, ideje lenne tehát, hogy ezek elméleti-módszertani kérdései, a 
lehetőségek és követelmények, a nehézségek és eredmények már most érdemleges 
szakmai vita tárgyát képezzék. 

A társadalomtörténet számára a helyi (regionális vagy községi) kutatások 
mindenkor lényegesek és természetesek voltak. Az egyre dinamikusabban hódító 
diszciplína érdeklődése az utolsó harminc évben erőteljesen a társadalmi 
kiscsoportok (család, helyi közösségek) felé fordult, s az új műfajként 
újjászülető mikroelemzések par excellence lokálisak is. Világszerte 
felértékelődtek a helyi kutatások. Az ennek során megszül3tő társadalomtörténeti 
módszerek adaptálása az 1960-as évektől napirenden van nálunk, anélkül hogy 
győzelmükről vagy akár csak áttörésükről beszélhetnénk (kezdődött a 
családrekonstitucióval, folytatódott a család és háztartás szerkezetének 
elemzésével, eljutott a munkaszervezet és mobilitás vizsgálatához). Én a 
hagyatéki leltárak elemzése során jutottam el ahhoz a meggyőződéshez, hogy az 
inventáriumok hatékony kiaknázásának egyik legtöbbet igérő lehetősége egy 
kistáj, egy uradalom, azon belül falusi és kisvárosi közösségek komplex 
vizsgálata. Választásom a Festetics család keszthelyi uradalmára esett, azon 
belül elsőként Keszthely kutatására keríthettem sort. 

Célom az, hogy a francia, angol, német regionális és helyi kutatásokban 
alkalmazott fogalmi és módszertani apparátust honosítsam a 18-19. századi 
magyarországi forrásokra. Az induláskor megközelítésemet történeti 
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szociológiainak neveztem, ujabban viszont közeledtem azokhoz a törekvésekhez, 
amelyek történeti antropológiaként határozzák meg szemléletüket. A tudományos 
divatok kivédhetetlen hatása mellett kettős meggyőződés motiválta a kutatási 
program kialakítását: 1./ 18-19. századi társadalomfejlődésünk régi és újabb 
kérdőjeleire csak így kaphatunk válaszokat; 2./ ily módon remélhető, hogy 
társadalomtörténetünk egy európai összehasonlítás részévé váljon, s 
hozzásegítsen valódi sajátosságaink feltárásához. 

Az 1740-1873 közötti hosszú évszázad gazdasági-társadalmi folyamatai 
Magyarországon az iparosodás, a modernizálódás meghatározó előzményét jelentik -
e periódusban egyszerre figyelhetünk meg az európai fejlődés szempontjából régi 
és új jelenségeket (pl. a korszakot lezáró 1873-as év egyidőben hoz régi típusú 
ellátási-népesedési krízist és modern tőzsdekrachot). Valószinűleg ezek 
ötvöződésében, együttes jelentkezésében Tagadhatók meg a kelet-közép-európai 
régió sajátosságai. A helyi vizsgálat nem vállalkozhat felfedezésre, hanem már 
nagy vonalakban ismert vagy megsejtett folyamatok tényleges lefolyását írhatja 
le, a helyi társadalom működését vizsgálhatja. 

Nem törekedhetem itt a jelzett korszak meghatározó társadalomtörténeti 
mozgásainak felvázolására, közülük csak egyet emelek ki. A 17. században az 
agrárnépesség számtalan külön jogállású csoportra tagolódott, a nemes és jobbágy 
között sokszinű átmeneti rétegek éltek. A török háborúk utáni újjátelepülés ezt 
a tarkaságot jelentősen felerősítette. A 18. század utolsó harmadától azonban 
forrásaink más képet, az agrárnépesség szerkezetének nagyfokú leegyszerűsödését 
mutatják (nemes, jobbágy, zsellér). Ennek okai részben a rendiség változásaiban 
kereshetők: 1./ a birtokos nemesség erősödő törekvése arra, hogy a Werbőczy 
Hármaskönyvében megfogalmazott nemesi-paraszti rendi kettősség gyakorlati 
valósággá váljon; 2./ a felvilágosodott uralkodók törekvése a paraszti állapot 
szabályozására. De jelentős átrétegződés is lezajlott. A 18. századi gyors 
népességnövekedés a század végére az ország területének nagyrészét (pl. az egész 
Dunántúlt) az adott mezőgazdasági technika szintjén telítette, sőt helyenként a 
túlnépesedés jelei mutatkoztak. A növekvő árutermelés és az erősödő 
ellátási-népesedési válságok formálták át az agrárnépességet. Az Erdei Ferenc 
által leírt magyar paraszttársadalom, a paraszti rend alapvetően ekkor született 
meg. A 19. század elejére itt-ott megjelennek már a paraszti társadalom későbbi 
jól ismert kóros betegségei is (pl. az egyke és öngyilkosság). Az agrárjellegű 
kis és középvárosok (mezővárosok) paraszti polgárosodása ebben a folyamatban 
fontos szerepet játszik. A népességnövekedés, átrétegződés, felhalmozás helyi 
folyamatait kívánom leírni egy kisvárosban (Keszthelyen). 

Egy kisvárosi közösség rekonstrukciója — ez a címben megfogalmazott 
módszertani cél. A közösség fogalma ujabban a történeti munkákba a szociológiai, 
antropológiai kutatásokból került vissza. (Természetesen korábban is használatos 
volt — ld. faluközösség). Gyakorta egyszerűen a falusi, városi község, az 
önkormányzati egységek szinonimájaként használják, máskor határozottan normativ 
értékként jelenik meg. Felfogásomban a közösség a társadalmi kapcsolatok sajátos 
rendszere és egyben kulturálisan meghatározott életmód. 

Keszthely a vizsgált időszakban (durván 17oo-185o között) sokszínű, tagolt 
település. Településföldrajzilag egy városias magból és szórtan betelepült 
szőlőhegyekből áll, ehhez járulnak még a kiépülő külterületi majorok. 
Közigazgatás szempontjából egy része falu (Keszthely-Polgárváros vagy 
Kiskeszthely), másik része mezőváros (oppidum). A várost félkörben övező 
szőlőhegyek hegyközségeket képeznek, amelyek aztán az 184o-es években 
közigazgatásilég is leválnak a városról (Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, 
Cserszegtomaj). A város a 17. században végvár s szabadabb jogállású katonaváros 
volt, majd pedig élénk kereskedelmi központ, amelynek lakossága iparból és 
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bortermelésből élt. 1785-ben a város népessége 4.ooo, 1851-ben 6.800. Becslésünk 
szerint lakossága a 18. század elején, amikor Zala megye legnépesebb települése 
volt, az ezer főt nem haladta meg. 18. századi gyors növekedése a századfordulót 
követően lelassul, s az 182o-as években tömegessé váló kitelepedés a 
szőlőhegyekre a történészek szerint deurbanizációs jelenség. 1851-ben az akkorra 
már önálló hegyközségekben élt a lakosság 37,8 százaléka. A várost sokáig 
elkerüli a vasút, a település 1873-ban elveszti városi jogállását is. 

Ha kiindulásképpen a közösséget a jogilag definiált önkormányzati 
communitasszal vesszük azonosnak, a vizsgált településen több is működött egymás 
mellett. Külön communitas.t alkotott a mezőváros, a falu, a nemesség és a 
zsidóság, valamint a hat hegyközség. A polgárváros lakossága 4-500 fő körül 
mozgott, belterülete csak igen bizonytalanul határolódott el a mezővárostól. A 
nemesség aránya 1785-ben 8,1 százalék volt, s különállására az 176o-as évektől 
vannak adataink. 1766-ban alakult meg a keszthelyi izraelita hitközség, 1785-ben 
13o-14o zsidó élt Keszthelyen, az 182o-as években 25o, (a népesség 5 százaléka). 
A mezőváros lakói jogilag zsellérek voltak, azaz úrbéres földjeik nem voltak (a 
város egész határa földesúri volt, a szőlőhegyeken kilencedes, hegyvámos szőlők 
mellett a kisnemesi tulajdon is fennmaradt). 

Történeti forrásaink ezeknek a communitásoknak elkülönülését mutatják — 
másként adóznak, más bíróságok intézik ügyeiket stb. Kérdés azonban, hogy 
társadalmi kapcsolatrendszerüket tekintve is elkülönült közösségeket alkottak-e. 
Minden jel arra mutat, hogy nem, vagy legalábbis nem mindegyik. Példaként csak a 
kisnemesi Csák család egyik tagját említem, aki nemesként a nemesi communitas 
tagja volt, háza után a mezővárosnak adózott, de egyben polgárvárosi 
jobbágytelket művelvén, jobbágy is volt (szőlőbirtokosként pedig valamelyik 
hegyközségnek is tagja). Esete talán szélsőség, de szemlélteti, hogy a 
társadalom összetettebb, mint ahogy azt a jogrend mutatja. 

A 19. század első felében az inventáriumok elemzése azt mutatja, hogy ekkor 
már jobbágyot, mezővárosi polgárt, kisnemest összefogó egységes mezővárosi 
parasztpolgári kultúráról beszélhetünk. A rendi különbségek a helyi társadalom 
leggazdagabb felső csoportját alkotó kereskedők, regálébérlők urbanizáltabb 
kultúrájában is elmosódnak, s ez a szegénységnél sincs másképp. Ugyanakkor a 18. 
században még jól megragadhatók a rokonságnál nagyobb, a communitásoknál azonban 
kisebb köztes csoportok, amelyeknek életmódja, feltételezhetően hagyományai is 
eltérőek. A társadalmi kapcsolatok rendszeréről, a végbement változásokról csak 
a házassági, rokonsági és műrokonsági kapcsolatok feltárásával, a választott 
testületek összetételének vizsgálatával kaphatunk képet. 

Forrásaink a közösséget más összefüggésben is emlegetik — előfordul, hogy 
a bevándorolt német iparosokat együtt német közösségként aposztrofálják. 
Nyilvánvalóan elkülönült vallásában és részben etnikailag Is a zsidó közösség, s 
a város szélén lakó cigányság létszáma is elérheti az elkülönült csoport 
kritikus tömegét. A város életében vannak jelei, hogy a céhekbe tömörült 
iparosok is sajátos testületi öntudattal birtak. Felmerül tehát a kérdés, milyen 
erős volt ezeknek a vallási, nyelvi, foglalkozási csoportoknak belső 
összetartása. 

A helyi társadalom más szempontból is megosztott volt. A mezőváros egyben 
uradalmi központ s egy főúri család (Festetics) lakóhelye. A földesurak sokat 
tettek a város felemeléséért (iskolák, közintézmények alapítása, vásárjog 
megszerzése stb.) és legalább ugyanennyit a mezővárosi közösség 
visszaszorítására. A kastélyban szolgáló és az uradalmi majorokban dolgozó népes 
cselédség, a gazdatisztek, tanárok, azaz az uradalomtól függő népesség (arányuk 
a 10 százalékot is elérhette), vajon nem alkotott-e különálló uradalmi 
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társadalmat, amelyik elvált a mezőváros társadalmától, s esetleg közösségként is 
funkcionált? Megint csak válaszra váró kérdés. 

A vizsgált népesség tehát a rendi-jogi állás szempontjából, vallásilag, 
nyelvileg, foglalkozás szerint erősen tagolt, de mozgásában az egységesülés felé 
mutat. 

A társadalmi folyamatok elemzéséhez vizsgálati módszerként a rekonstrukciót 
jelöltem meg. Vajon az eddigi helytörténeti munkák által használt módszerekhez 
gépest milyen újdonságot jelent ez (vagy csak divatos szóvirág)? Anélkül, hogy 
tudománytörténeti fejtegetésekbe bocsátkoznék, utalok arra, hogy a regionális és 
helytörténeti munkák, beleértve a francia Annales iskola monográfiáit is, 
megelégedtek a gazdasági-társadalmi jelenségeket reprezentáló adatok, idősorok 
egymás mellé helyezésével (gyakran tudatosan elkerülve ezek összefüggő 
rendszerként való elemzését), az újabb (történeti antropológiai) munkák a 
közösségek rendszerként való funkcionálását kiindulópontnak tekintik, s a belső 
összefüggések elemzésére teszik a hangsúlyt. így az idősorok vagy strukturális 
metszetek elemzése helyett a record linkage révén elérhető rekonstrukció 
helyeződik előtérbe — vagyis a család, a háztartás szintjén megkísérlik a 
gazdaság, a demográfia, a kultúra és társadalom területéről az elemi információk 
összegyűjtését, s elemzésük innen indítják. 

A forrásanyag a tervezett feldolgozás szempontjából három csoportba 
sorolható: 1.) összeírások, 2.) nyilvántartások, 3.) személyi iratok. 

Az összeírások egy meghatározott célból veszik számba a népességet 
(háztartásokat) vagy annak egy részét (népszámlálás, vagyoni-jövedelmi 
összeírások stb.). A nyilvántartások valamilyen eseményt, jogi aktust, 
tényállást rögzítenek rendszeresen (az anyakönyvek a népmozgalmi eseményeket, 
adásvételi jegyzőkönyvek az ingatlanforgalmat, a bírósági jegyzőkönyvek a peres 
ügyeket stb.). A kétféle forrás megkülönböztetése forráskritikai szempontból 
lényeges (az összeírás esetében a teljesség és a rögzített helyzet — pl. a 
vagyon nagysága — megbízhatósága együtt kérdés, a nyilvántartásnál azonban a 
feljegyzett tény mindig valós: az összeírás közvetlenül mér valamit, a 
nyilvántartás viszont gyakran közvetve jelez társadalmi-gazdasági folyamatokat). 
A gyakorlatban azonban az elválasztás nem mindig megvalósítható. A kataszteri 
földkönyvek pl. egyszerre összeírások és egy nyilvántartás kiindulópontjai. A 
felvázolt kérdések megválaszolásához elsősorban a nyilvántartások tömeges 
feldolgozása szükséges. 

Személyi iratok néven mindazon okmányokat értem, amelyeket az emberek 
vagyonjogi, gazdasági megfontolásból hoznak létre és őriznek meg (adásvételi 
szerződések, végrendeletek, leltárak, osztálylevelek, számadások stb.). Ezek 
fennmaradása tömegességük ellenére is esetleges. A személyi iratok alapján 
esettanulmányok készíthetők és statisztikailag is feldolgozhatók. 

Milyen mennyiségű és minőségű forrásanyag áll Magyarországon 
rendelkezésünkre egy ilyen munkához. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a 18. 
századtól az összeírások, nyilvántartások száma és minősége, az írásbeliség 
terjedésével a személyi iratok nagyobb száma, ott, ahol megmaradtak, lehetővé 
teszik kvantitatív elemzésüket is. Keszthely esetében az anyakönyvek 1698-től 
maradtak fenn, több egyházi lélekösszeírás (1748, 1771, 1816) részletes képet ad 
a háztartásokról, rendelkezésünkre áll az 1780-as években készült kataszter. 
1770-től 1848-ig teljes sorozat háztartásonkénti dicalis összeírás maradt fenn. 
Sajnos a városi levéltárban ügyviteli jegyzőkönyveket csak 1836-tól ismerünk, 
viszont igen gazdag az összeírások és adónyilvántartások corpusa (1746-1850). A 
Festetics levéltár a 19. századtól szinte teljes sorozatban őrzi 



149 

nyilvántartásait (nagyjából az 1794-ben létrehozott központi birtokigazgatási 
rendszer bevezetéséről). Az itt őrzött személyi iratanyag számbavétele szinte 
lehetetlen. Az 1770-1849 közötti időszakra kb. 200 teljes hagyatéki és 
vagyonösszeírás, 250 végrendelet volt összegyűjthető, az örökség felosztásáról 
készült kimutatások (osztálylevelek) száma ennél is nagyobb. 

Forrás tehát bőven van, a kérdés inkább az, feldolgozható-e ekkora 
adattömeg és hogyan, valóban összegyűjthetők-e az információk a család, a 
háztartás elemi szintjén. A végleges választ természetesen csak a kész elemzés 
adhatja meg, de már a kezdeti fázisban végiggondolható néhány kiindulópont. 

Közismert, hogy a rendi Magyarországon az összeírások is a rendi tagoltság 
szerint készültek, legtöbbjük tehát csak egy-egy részét fogta át Keszthely 
lakosságának. A leggyakrabban összeírt adózó népesség a városnak csak 7o-8o 
százalékát tette ki, a teljes rekonstrukcióhoz szükséges még a nemesek 
összeírása (esetleg a zsidóké és cigányoké), az uradalmi alkalmazottak 
számbavétele. Ha mindezen adatok egy évben vagy közeleső évekből 
rendelkezésünkre állnak, akkor megkapjuk a város összes háztartását vagy 
családfőjét. (Itt csak említem, hogy az adóösszeírások családfőket, az uradalmi 
fizetési jegyzékek pedig egyéneket vettek számba, az egyeztetés külön probléma.) 

Egy-egy összeírás csak részleges képet ad egy háztartás vagyoni 
viszonyairól, szerkezetéről. Teljesebb kép nyeréséhez több összeírást kell 
egymásra vetíteni. Pl. az 182o-as évek végére a következő összeírásokat 
vetítettük egymásra Keszthelyen: 1.) 1826. évi házösszeírás (a tulajdonos 
nevével, foglalkozásával), 2.) 1828. évi országos adóösszeírás, 3.) 1822-1829 
között a befizetett adóról készített jegyzékek, 4.) 1829-ből egy állatösszeírás 
(a legelőelkülönözés céljára készült), 5.) a cenzus ellenében kiadott 
szántókról, káposztáskertekről készült jegyzékek, 6.) a házatlan zsellérek 
összeírása 1826, 1827, 7.) zsidó családfők összeírása, 8.) konvenciós jegyzékek, 
9.) urbárium 1828-ból. 

Az eredményül kapott kép a város mintegy 1.100 háztartásáról egészen más 
képet ad, mint az, amit a város történetírói eddig egy-egy összeírás alapján 
rajzoltak. Itt csak két fontos eredményt emelek ki. 

1.) A kézművesek száma és összetétele az 1828. évi összeírás alapján más, 
mint a háztulajdonosok összeírása alapján. Az előbbi csak 79 iparost tüntet fel, 
az utóbbi (a nemesekkel együtt) 217-et. Ha csak az 1828. évi összeírásban is 
megtalálható adózókat vesszük, akkor is 163 kézművest találunk. A város tehát 
sokkal iparosodottabb, mint azt eddig feltételezték. 

2.) A város történetírói eddig a mezőgazdaság hanyatlásáról írtak a 19. 
század első felében. Ez a kép az adóösszeírásra épül. Valójában mintegy száz 
városi háztartás fő megélhetésének tekinthető a szántómüvelés (állatállomány, 
földbérlés alapján). De ezek nem úrbéri szerződéssel jutottak földhöz, s ezért 
gazdaságaik szinte teljesen kimaradtak az adózási célból készült 
vagyonösszeírásokból. Ezáltal egy egész társadalmi csoport esett ki a kutatók 
látóköréből. 

Hasonló rekonstrukciót a 18-19. században több keresztmetszetben 
végrehajthatunk (1715-1720 földesúri és országos, illetve megyei adóösszeírás, 
1771. évi nemesek és adózók összeírása, jegyzék a fizetett adóról, konvenciósok, 
1780-as évek városi és megyei összeírásai, kataszter). A 18. században azonban 
váratlan nehézségekbe ütközik az összeírások egymásra vetítése — a névanyag 
egy része nem azonosítható. 

1748-ban a háztartások szerkezetét is feltüntető lélekösszeírás és a 
vagyonösszeírás egymásravetítése sokat igér — a vagyoni helyzet és 
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háztartásszerkezet összevetését. Az egyeztetés azonban első lépésben gyenge 
eredményt ad. A status animarum 718 háztartást sorol fel, a városi összeírás 472 
háztartásfőt és 47 taxát fizető személyt. Mindössze 172 háztartás azonosítható 
egyértelműen, 62 esetben a névazonosság (pl. 3 Szabó Ferenc és 4 Nagy Ferenc) 
nem teszi lehetővé az egyértelmű megfeleltetést. De a kettő együttes száma sem 
éri el az adózó háztartásfők felét. Az eltérő keresztnevek és eltérő családnevek 
azonosításához további kutatásokra van szükség (a családrekonstitúció az egyik 
lehetséges segédeszköz, a másik a város helyrajzának rekonstrukciója.) 

1770-ben az igen teljes és részletes adóösszeírás névanyagát az 
anyakönyvvel vetettem össze. A születési anyakönyvben 1770-ben 171 házaspárt 
jegyeztek fel szülőként, ezek közül 80 egyértelműen megtalálható az összeírásban 
(46,5 százalék), 15 esetben az azonos keresztnév miatt egyértelmű azonosítás nem 
lehetséges. 17 esetben az összeírásban a családnév megtalálható, de a keresztnév 
nem egyezik. 49 esetben viszont a családnév sem bukkan fel (28,5 százalék). 
Vajon ez azt jelentené, hogy ez a'tömeg kimaradt az összeírásból ? A névanyag 
tanulmányozása más következtetést is megenged. Valamennyi molnárt Molnárnak 
hívják, a Szűcs családnevűek mind szűcsök. Az üvegesmestert Öveges Györgynek 
hívják (róla más forrásból tudjuk, hogy Holzhammer György a becsületes neve). 
Vagyis nagy a valószínűsége annak, hogy az összeírásban és az anyakönyvben 
ugyanazon személyek más néven említődnek. 

A 18. században a családnevek egy része láthatóan még nem rögzült, vagy 
pedig az összeírások hol ragadványnevet, hol családnevet adnak meg. (Még 
1828-ban is az összeíró Futó Györgyöt Járó Györgynek említi, s az adójegyzék 
öreg Övegesnéje Wimmer Gyögyné). A 18. században tehát a közösség 
rekonstrukciójának először a névadás problémáit kell megoldani. Ez maga is 
izgalmas társadalomtörténeti kérdés. Miközben a nevek egyrésze állandó mozgásban 
van, a törzsökös, helyben lakó családok évszázadokon át megőrzik régi nevüket. 
Ennek oka egyértelműen a birtoklás és öröklés rendje. (Pl a Cseh család a 17. 
század óta él és birtokol Keszthelyen. Az 174o-es években egy Nagy nevű 
mostohaapa által felnevelt Cseh gyerekeket a helyi közösség, az anyakönyvek Nagy 
néven emlegetik. Az unokák örökösödési perbe bonyolódva előbb Cseh Nagynak 
nevezik magukat, majd viszaveszik a Cseh nevet.) A bevándorlás gyakran hoz 
magával névváltozást is. Talán a legnagyobb gyakorisággal előforduló családnév a 
Horváth (a Tóth és Németh mellett). Kihallgatási jegyzőkönyvek tanúsága szerint 
viselőjük legtöbbször még a 19. században is horvátországi születésű. Az 
iparűzés is ragadványnévhez, esetleg névcseréhez vezethet. A német családokat a 
megyei, városi dokumentumok gyakran nevezik magyar ragadványnévvel (pl. 
mesterségük nevével, de a Veis kocsmáros vagyonát Fehér néven árverezik el), a 
családok azonban mindig megőrzik eredeti német nevüket. Külön tanulmányt 
érdemelne a helybeli zsidóság névhasználata. Vajon a régi típusú zsidó név, a 
német családnév és a magyar családnév a zsidóság integrálódásának fokait jelzi 
vagy csak az összeíró szeszélyét követi. Az anyakönyvben a nők családneve 
sokszor hiányzik, gyakorta feltételezhetjük, hogy eltérő családnéven, de azonos 
keresztnévvel valószínűleg ugyanaz a feleség fordul elő az egymást követő 
keresztelőknél. Egyszer a pap a latin anyakönyvbe Anna Nevenincs-ként írta be az 
egyik anyát. Csak ebből mennyit következtethetünk a nők státuszára. 

A névtörténet és elemzés egyszerre segédeszköz és társadalomtörténeti 
mutató. Ez általános jellemző — nem azt kell eldönteni, hogy egy adott 
összeírás jó vagy rossz, hanem maga az összeírás szemlélete, hibái is a vizsgált 
társadalom vagy annak környezetének terméke, így adatain túlmenően is 
információkat szolgáltat annak működéséről. 

Kellő alapossággal és kitartással tehát adott időpontokban 
rekonstruálhatjuk a város társadalmát, gazdagságát. Elemezhetjük a demográfiai 
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és vagyoni tényezők összefüggését stb. Az egyes időpontok összehasonlításából 
következtethetünk a változásokra, elemezhetjük a mobilitást. De ez még igazi 
dinamikát a háztartások elemzésébe nem visz, ahhoz tovább kell lépni. 

A történeti demográfia az 1950-es években megteremtette és folyamatosan 
finomítja a családrekonstitúció módszerét. Ennek elvégzése Keszthelyen 
mindenképpen elkerülhetetlen. De esetleg továbbléphetünk, s a folyamatosan 
(1770-től) fennmaradt adóösszeírásokkal megvethetjük a háztartások, illetve 
gazdaságok rekonstrukciójának alapját is. Évenként felvezetve a gazdasági adatok 
plasztikusan mutathatják az emelkedést, süllyedést, a ciklikus mozgásokat. A 
házasságkötés, illetve az adójegyzékbe kerülés jelezné egy háztartás-gazdaság 
kezdetét, a vagyon felosztása a végét. 

Egy ilyen háztartásrekonstrukció végrehajtása csak idő, elszánás és pénz 
kérdése. Milyen hasznot remélhetünk tőle? Egy sor kérdésre pontos választ 
adhatunk segítségükkel. Hogyan függ össze a demográfiai ciklus a vagyonival 
(egyes családok története azt mutatja, hogy több felnőtt férfi jelenléte növelte 
a háztartás felhalmozási esélyeit). Milyen módon jöttek létre a fiatalok új 
háztartásai és mikor teremtettek önálló gazdaságot (az eddigi elemzések azt 
mutatják, hogy a többcsaládos együttélés ritka volt, de a gazdaság az apa, sőt 
néha az özvegy anya haláláig osztatlan maradt). Hogyan integrálódtak a 
bevándoroltak (az iparosoknál egyik gyakori forma a benősülés, a másik út 
stációi előbb az albérletben lakás, majd házvásárlás, s végül a teljes 
integrálódást a szőlő megszerzése jelzi). 

A mobilitás vizsgálatában is sok remélhető a háztartások 
rekonstrukciójától. A foglalkozási csoportok a városban zártnak tűnnek 
(halászok, gazdák, meghatározott iparágak képviselői néha egy évszázadon át 
adják át fiaiknak foglalkozásukat), az új iparágakat a bevándorlás teremti meg. 
A földrajzi mobilitás gyakran jelent foglalkozásváltást és a meggazdagodás 
lehetőségét is. A szőlőtulajdon lehetővé teszi a családon belüli eltérő pályák 
kialakítását — a fiatalabb fiúk kiszorulnak a szőlőhegyekre. (A 19. század első 
felében ez még nem jelent feltétlenül társadalmi süllyedést, de a szőlőhegyek 
leszakadásával már igen.) A városban egyszerre van jelen a növekedésből fakadó 
modern mobilitás és a stagnálásból fakadó, leginkább lesüllyedést jelentő régi 
típusú mobilitás. Mindez elemezhetővé, mérhetővé válik, ha megvalósul a 
háztartások — gazdaságok rekonstitúciója. 

Csak utalok további elemzési lehetőségekre. A vagyoni felhalmozás 
vizsgálatánál alapvető kérdés a vagyon átörökítésének módja. A magyar 
agrárnépesség esetében erről keveset tudunk. 1850 előtt a paraszti öröklést a 
törvények alig szabályozták, meghatározó a helyi szokásjog volt. Ennek részletes 
feltárása még adósságunk. De teljesen hiányzik a tényleges átörökítés 
vizsgálata, azaz a gyakorlat és eredmény elemzése. Egy közösség 
rekonstrukciójára épülő történeti antropológiai elemzés remek lehetőséget teremt 
ennek tisztázására. 

A megvalósult háztartásrekonstrukció jó segédeszköz a legkülönbözőbb 
nyilvántartások érdemi elemzéséhez. Csak megemlítem, hogy megvannak a keszthelyi 
gimnázium anyakönyvei, a rablajstromok, összeállíthatók az elöljáróság névsorai. 

A felvázolt elemzési lehetőségek elvileg megvalósíthatók, végrehajtásukhoz 
azonban a történész munkájának az eddigitől eltérő szervezése szükséges. Lehet, 
hogy ez teszi utópikussá nálunk ezt a vállalkozást? 
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TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÖOSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Darkó Jenő: 

GÖRÖGKELETI EGYHÁZSZERVEZET,-ÉS .A NÉPESSÉG A 18. SZÁZADBAN MAGYARORSZÁGON. 
• (EGY ÖSSZEÍRÁS TANULSÁGAI) ' • ' - — 

A Magyar Tudományos Akadémia az 1905. évi Ipolyi díjával "A görög egyház 
története Magyarországon" c. pályaművet kívánta jutalmazni. A meghirdetett 
pályázatra A munkácsi görögkatolikus püspökség története" címmel HODINKA Antal 
munkája készült el. Természetesen a legrégebbi magyarországi uniált püspökség 
történetét ismertető munka bevezetőjében a ~sí8tZő*--J5ZÜRS!~g"sZef0érí ""klté'ft"á 
Mohács-előtti Magyarország görögkeleti lakossága történetének néhány fontosabb 
epizódjára. Sajnálatos módon az általános történeti kép felvázolása mellett 
mégsem tekintette feladatának sem akkor, sem később a magyarországi 
görögkeletiek, illetve görögkeleti egyházak történetének megírását. /I/ Mind a 
mai napig hiányzik a magyarországi görögkeletiek — megbízható forrásokon 
alapuló — történetének monografikus feldolgozása. /2/ Jelen dolgozatunk két,.18-. 
századi összeírás ismertetésével kívánja a magyarországi görögkeletiek 
történetéről al'kötótt,"""meglehetősen sommás feldolgozást árnyaltabbá tenni. 

Két_nagyobb (1765 és 1785.) és több kisebb országos méretű összeírás alapján 
módunkban áll Magyarország^JJ^ századi görögkeleti "lakosságának "* állapotáról 
hiteles képet adni. /3/ A rendelkezésünkre"^ITó"=*íorrásanyág!Dol' csak Abaúj^ 
Bgranya, Bars, Békés, Borsod, Csanád, Csongrád, Esztergom, Fejér, Győr-Mosón, 
Heves, Komárom, Nyitra, Pest-Pilis-Solt (-Kiskún), Pozsony, Sáros, Somogy, 
Szabolcs, Szatmár, Tolna, Tíencsén, Ung és Zemplén megyék, valamint Buda, 
Esztergom, Győr',' Komárűm, Pest",*"Szeged*és Székesfehérvár szabad királyi városok 
összeírásait""emeít ük ki ezúttal. A Határőrvidék, /A/* Dél-Magyarország, 
Szlavónia, Temes, Arad, Bihar és Szatmár megyék görögkeleti lakosairól készített 
összeírások még feldolgozásra várnak. Kitekintésképpen_ csak az 1784. évi 
országos összesítés adatait használjuk. /5/ 

Az összeírások alapján rekonstruálni lehet a görögkeleti (az egykori 
szóhasználat szerint "görög nem egyesült" /6/) egyház ̂ szervezetét. /7/ 
Ugyanakkor a Mária Terézia-féle Regulamentum Illyricum-'bol egyértelműen kiderül, 
hogy a Magyarország területén á l'B"." szazadban élt görögkeletiek — etnikai 
hovatartozásuk különbözősége ellehéf'é egyházszervezetüket teki'ntve egyaránt a 
karlócai görögkeleti, szerb metropolita fennhatós'ága"aTa ""tarfaznák." /8/ 'Az 
általunk" tüzetesebb vizsgálat alá vett megyék görögkeleti egyházközségeit a 
Regulamentum a budai görögkeleti szerb püspökség" egyfiázköz'ségeiként tartja 
számon. /9/ Az eJXievezSs"ellenére a püspok~álTárido " székhelye "már "akkor"* is 
-Szentendrén volt. Valószínű ez téveszteTffé meg a "szentendrei püspökségről 
beszélő megyei hatóságokat, akik az összeírásokat készítették. /!•/ A 
Regulamentum ezt a püspökséget két protopopátusra osztotta. /II/ Ezzel szemben 
az 1765. évi összeírás a protopopátusokat nem tünteti fel. /12/ Az 1785-ös 
összeírásban pedig négy szerepel: Mohács, Maiss vagy Majos, Buda és Szeged."713/ 
A budai protopópa Rácalmáson volt parókus. */14/ A szegedi- pedig - a — Bács-megyei 
Moholon lakott. /14a/ 1785-ben a Békés-megyei parókiák az aradi püspökség" 
s'ikloviai protopopátusához, /15/ a Csanád-megyei és csongrádi egyházközösségek"" 
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pedig az aradi protopopátushoz tartoztak. /16/ Érdekes módon az összeírás 
1765-ben Csongrlícr megye területén egyetlen egy működő görögkeleti papról sem 
tudott, Békés megye ezévi összeírása pedig az iratanyagból hiányzik, Csanád" 
megye összeírása viszont bővebb az 1785. évinél. /17/ 

1785-ben a budai püspökség szervezetébe 59 egyházközség tartozott, amelyből 
a rendelkezésünkre álló, feltehetően hiányos 1765. évi iratokban csak 21-et 
írtak össze. /18/ Míg 1785-ben a filiálék száma 122, 1765-ben viszont csak "21,* 
abból is 18 a győri parókiához tartozott,"amelyekről később egyáltalán^" nem 
hallunk. /19/ A Fejér-megyei összeírásban 1765-ben még csak 3 filiálé szerepelt"? 
/20/ 1782-ben Csanád megyében egy filiáléf; /21/ 1783-ban Békés megyében' 7 
filiáTSt tüntéttek fel. /22/ Az általunk vizsgált területen 1785-ben 67' parókia 
működött 142 filiáléval, abból 58 parókiát és 122 filiálét a budai püspökség 
területén találunk. Az összeírásokból megbízhatóan.kikövetkeztethető állapottal 
szemben az 1776. évi Regulamentum szerint a budai püspökség területén mindössze 
48 parókia és 17 filiálé lehetett volna csupán. /23/ 

AJpudai püspökség területén még három monostor is működött 1765-ben, 
úgymint "Kovin", vagy "Rácz Keve" helységben 3-4 szerzetessel, Gróbócon ("Grabo-
wecz") Szekszárd közelében 3 szerzetessel, a harmadik Szentendrén működött 
egyetlen szerzetessel. /24/ JJ85rben a budai püspökségben és "az aradi püspökség 
általunk vizsgált területén a hitelellátásról 86 pap gondoskodott. Rajtuk kívül 
összeírtak még 1 vikáriust (püspöki helynök), 1 guardiánt (szerzetes rendfőnök), 
4 szerzetest, "8 létszámfeletti papot, 4 diakónust (kispap) és végül 1 világi 
egyházfit (laicus clericus). /25/ 

Csanád megye 1765-ben készült jelentése részletesen tájékoztat a 
görögkeleti egyház viszonyairól. /26/ Bár valójában a földesúri érdekek 
védelmében lép fel. Ugyanis nem_ szívesen látja, hogy a nemesség mellett 
megjelenik egy társadalmi réteg, a'görögkeleti papok rétege, amely' a lipóti 
kiváltságokra hivatkozva az állami illetve a megyei.terhek alól kivonja magát, a 
földesúrhoz hasonlóan adómentes telekkel rendelkezik, valamint a nép által 
teljesített adókat, szolgáltatásokat élvezi. Viszont hangsúlyozza a jelentés, 
hogy a hívek feltétel nélkül engedelmeskednek a görögkeleti papságnak a megye 
szemében súlyosnak ítélt terhek ellenére is. Végül a jelentés a megye területén 
működő görögkeleti egyház erkölcsi hitelét kívánta aképpen aláásni, hogy a 
papság körében tapasztalható szabálytalanságokat, kihágásokat és korruptságot 
egybegyűjtötte. Ugyanakkor az udvar és az Illyr Bizottság intézkedéseit teljesen 
elhibázottaknak tartja, mivel azok a magyar országgyűlés, illetve a rendek 
megkerülésével születtek. 

A jelentés felpanaszolja, hogy a földesurak "saját földesúri jogaikban 
megcsalatnak", mert a pópák, vagy más néven parókusok "a kilencedet nem fizetik 
és"... a görög rítusú püspökök ... a Felséges Kancellária, vagy Kamara 
befolyására cselekszenek, amikor a püspökök ha pappá szentelnek valakit "ekép-
pen mindjárt a jobbágytelket nemesi birtokká változtatják, és így a jobbágyot, 
akinek fia pópa lett, az egész családjával együtt a kilenced, a tized, a 
földesúri ajándékok, a 'taxa', szó szerint az összes ajándékok és terhek alól 
mentesítik". Megállapítja a jelentés azt is, hogy "itt ez a nemesítés új módja". 
/27/ Olvashatjuk, hogy a görögkeleti papok élvezte adómentesség még a katolikus 
parókusok helyzeténél is jobb volt, mivel ott a pap a parókiához tartozó telken 
kívüli föld után adómentességet élvezett. /28/ Végülis a megye a pópák telkének 
adómentességében a földesúri jogállás súlyos sérelmét látta. Ugyanis szerinte a 
görög rítusú püspöknek csak pappá szentelni, de nem más földesurak javaiba 
beiktatni van joga. /29/ Megállapítása szerint a görögkeleti jobbágynak a 
helyzete, annak ellenére, hogy dézsmát nem fizetett, súlyosabb lehetett az 
ugyanazon birtokon élő magyar jobbágyénál., /30/ 
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A jelentés szóvá teszi, hogy "miért nem elég egy helységben két, legfeljebb 
három pópa, vagy parókus". /31/ Ugyanott megtudjuk, hogy a püspök a pópák számát 
saját érdekében is növeli, mivel azzal jövedelmét gyarapítja) Ugyanis "valameny-
ny'i pópát a püspök nevezi ki, a szegény pópától beiktatásért magának 10Ö 
"forintot, vesz fel, a vagyonosabbnál ezt a díjat megkétszerezi, sőt meg Is 
háromszorozza, és így ha sok pópát nevez ki, sok" beiktatási díiat Kap", 
úgyszintén állandó jövedelme is emelkedik, hiszen egy "szegény sorsú popa, vagy 
parókus évente""a püspökének 12 forintot) akinek pedig jobb sorsa van, az 24, 30, 
sőt több forintot köteles fizetni". 732/ S jelentés készítői ezért talállak 
egy-egy faluban négyj öt, hat , sót több_.görögkeleti papot:, , akik az adómentes 
telkén népes"családjukk"aÍ7és kiterjedt rokonságukkal.együtt éltek. Miattuk igen-" 
s'zánták a szegény adózó népet, amely "bármekkorra legyen a teher ... könnyen 
tűr". A megyei hatóság szemmel láthatóan nem érti, hogy a többi adón felül a 
görögkeleti papjaiknak járó szolgáltatásokat hogyan tudják a parasztok 
teljesíteni. /33/ 

Az alsópapsággal kapcsolatban a jelentés megemlíti, hogy "a stóla díjában 
kihágnák" és "amint azt több példa bizonyítja, ahol a legtöbb adófizetőnek nincs 
egy lovcín, vagy egy tehénen kívül semmije" és ha valaki közülük meghal, azt "nem 
temetik el előbb, míg az özvegy a hatrahagyott lovat, vagy tehenet ... a pópánü< 
el nem vitte, ... a szegény özvegy inkább 'az ilyenképp elvesztett jószágokat 
siratja, mint halott férjét fájlalni tudná". 734/ Sőt odáig megy, hogy annak a 
gyanújának ad kifejezest, miszerint történetesen a parókusok az utódok híján 
elhúnyt jobbágy telkének megszerzésével rendszeresen növelték az egyházközség 
vagyonát. /35/ A görögkeleti papság viselt" dolgainak leírásával' a jelentés a 
fö^esúri_tia.talm_melle.tt. JLétező. egyházi. Jiatalomr£ hív ja fel a figyelmet, amely 
a "hazai törvények" (1659: 90,3.) és a királ«i~~-~reria'elef' /ellenére az adóalany 
pusztulását okozta. /36/ 

Végezetül a jelentés • egyetér.t. ..a ..királyi intézkedésekkel. Helyesli és 
szükségesnek tartja a görögkeletiek ügyével_foglalkozóés a megyékbe . kiküldött 
bizottságok munkáját. Ugyanakkor a görögkeletiekkel kapcsolatban született 
addigi intézkedéseket és az időközben kialakult sérelmeket helyrehozhatatlannak 
tartja, mlvél 'az e célból létrehozott Illyr' Bizottság "a Magyar Kancellária 
g'őrÖQ rítusú ügyeit visszautasította", sőt a Biz ottsággal kapcsolatban 
kijelenti, hogy arra "gyakorlatilag hazai törvény nincs, hasonlóképpen 
intézkedései sem felelnek meg". 7377 Azonban I jelenté^ legsúlyosabban 
megfogalmazott része az, amely a görögkeleti egyház magyaroKzági'"'törvényes -
létét kérdőjelezte. _ meg. Szerinte ugyanis á görög, ̂ püspökök _ az "~órszág~ 
törvényeinek, a királyi rendeletek "és százhúsz évtől fogva — amely előtt tudni 
illik ók ebbe az országba jöttek a bevett szokásnak ellene szegülni 
igyekeznek, saját kérésük védelmére bizonyos nemzeti privilégiumokat hoztak 
fel". Holott, miként olvashatjuk, "bármilyen törvénybe ütköző módon kibocsájtott 
... privilégiumokkal az 1635. évi 40. és az 1659. évi 90. törvény miatt sem 
rendelkezhetnek". 7387 

Fejtegetéseink mindeddig csupán néhány kérdésben egészítik ki a 
magyarországi görögkeleti egyház 18. századi állapotára vonatkozó korábbi 
ismereteinket. Amennyiben azonban a Helytartótanácsi Levéltár "Departamenta 
religionaria graeci ritus non uniti" iratai között meglévő összeírás adatait az 
első magyarországi népszámlálás adataival összevetjük, egyúttal a görögkeleti 
népesség lélekszámát az . ország összlakosságának tükrében bemutatjuk, úgy 
meggyőződésünk, hogy a kérdés további kutatásához megnyugtató kiinduló pontot 
kapunk. Jól tudjuk ugyanis, hogy a korábbi kutatás éppen ebben a kérdésben volt 
legbizonytalanabb. 739/ 
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Az általunk vizsgált országrészben 8 szabad királyi városban és 10 megyében 
találtunk görögkeleti parókiákat "és filiálékat. Csak filiálévál még' I" szabad 
királyi városban, 8 megyében és 2 kerületben találkoztunk. Mindez összesen 174 -
helységet jelent. Baranya megye 367 helysége közül 50-ben laktak görögkeletiéRT"— 
A megyében összeírt MzáR 7,36 %-a volt görögkeletiek'birtokában. /40/ A szabad 
királyi városok közül"a legtöbb görögkeleti Szentendrén lakott: 459 házuk az 
összes ház 56,73 %-át tette ki. /41a/ Az összeírt össies ház tükrében viszont a 
Baranya megyéT'BifdmérörfvÖTt a legmagasabb a görögkeleti házak száma: az összes 
ház 98,3 %-a, bár a abszolút értékben házaik száma nem haladta meg az 50-et. . 
/52/ Míg' Pestjnegyében, Pomázon 135 görögkeleti házat találunk (az összes 44,85 
%-át) és Lóriven 38 "görögkeleti házat (az összes 92,64 %-át), addig Ráckevén 42 
görögkeleti' házzal találkozunk, amely az összes háznak csupán 9^29 %-a j/olt. 
/43/ Pest megyében azonban Szentendre kamarai birtok", " Ráckéve, Lóré (Lórévj, 
Csép Krisztina főhercegnő birtoka, Pomáz, Budakalász és Csobánka a Vattay család 
birtoka volt. /44/ 

Baranya megye görögkeletiek által lakott 50 _ helységéből 17 szintén 
Krisztina főhercegnő birtoka volt. /45/ Az Eszterházy Kázmér gróf' birtokain 
összeírt 10 helység 933 háza közül 382 (40,9 %) volt görögkeletieké, míg a 
Batthyány fulop gróf birtokain összeírt 8 helység 1296 házából .291 (23,2 %). 
/4*6/ A legtöbb görögkeleti parókiát (9) és filiálét (8) Krisztina főhercegnő ' 
birtokán és a kamarai birtokon találjuk. 

Az összeírások vizsgálata során fény derült arra, hogy adataiban a 
legteljesebb az 1785. évi összeírás. Azonban mivel akkor csak házanként írták 
össze a görögkeletieket, így adatai alapján a lélekszámot nem tudjuk közvetlenül 
megállapítani. Szerencsénkre az 1765. évi Pest megyei összeírás adatai alapján, 
különféle számítások segítségével megkísérelhetjük a görögkeleti népesség 
lélekszámának megállapítását. Ott ugyanis házanként írták össze a népességet. 
Feltüntették a családfő nevét, a nőket viszont az özvegyek kivételével nem írták 
össze, így a nők és leányok számát ki kellett számítanunk. Eljárásunknál részben 
követjük a K0R0KNAY Ákos által használt módszereket, /47/ jóllehet az övétől 
eltérő eredményt kapunk. 

Legkönnyebben a férfi népesség számát tudjuk megállapítani. Az összeírás 
első "Hospes, hospita" rovatából a nős férfi családfők, a nőtlen férfi 
családfok, a nős családfők feleségeinek és az özvegy asszonyoknak a sz"afná"t~tehet- . 
megállapítani. Ugyanakkor itt tüntették fel a szülőket, a nagyszülőket, akiknek 
a számát úgy kapjuk meg, hogy az említett rovatban feltüntetett összlétszámból 
családonként kivonjuk a feltételezett nős családfők és feleségeik, a nőtlen 
férfi családfők és az' özvegyek számát. A további adatokat a "Fráter coelebs aut 
uxoratus" rovatból nyerjük úgy, hogy amely ház esetében a következő rubrikában 
gyermek "is van, azokat nőseknek vettük, ahol pedig nincs azokat nőtleneknek. A 
nős fivérek természetesen feltételezik az össze nem írt feleségeket is. A 
zsellérek esetében hasonlóképpen jártunk el. A szolgák és szolgálók számát a 

"Servi et ancillae" rovat adatai alapján úgy állapítottuk meg, hogy 
létszámukat beszámítottuk az összlétszámba és egyúttal a nemek közötti arányt 
(1000 férfire eső 972 nő), valamint az özvegyek elhúnyt férjeinek számát is 
figyelembe vettük. A leánygyermekek létszámának megállapítása esetében a nemek 
közötti arányt tartottuk szem előtt. 

Az 1765. évi Pest megyei adatok alapján a görögkeletiek esetében általunk 
számítóITJ~áttágösan egy házra jutó személyek szarnâ  6,42, amely ' szám jóval 
magasabb K0R0KNAY ÁkosnáK a határőrvidék esetében""megállapított 4,29 %-os 
viszonyszámánál. /48/ Ugyanakkor a TAMÁSY József által az 1784-1787. éví~ 
összeírás alapján az Alföldre vonatkozóan megállapított 5,27-es viszonyszám 
mintegy középértéket ad. /49/ Az egy házra eső személyek száma Magyarországon 
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Erdélv nélkül és Horvátországgal együtt 1787-ben 6,6. /49a/ Lórév esetében, 
17SS^Ben az egy háztartásra eső népesség száma"ÍO, 12. /50/ "frdekes módon a 
leginkább városias településen Szentendrén a legalacsonyabb ez az érték: 4,59. A 
Csiproyácska templomhoz tartozó^egyházközség esetében ez a viszonyszám még ennél 
is kisebb, csak 4. /51/ 

t.z -

Az összeírások egyértelműen tanúsítják, hogy a családok száma a nem 
görögkeletiek esetében^ is. .meghaladta a., .házak-számátami az adózd nep* 
állapotának huTTTfeje'zője. Az 1765. évi Pest megyei összeírások felhasználásával 
készített táblázatainkból egyértelműen kitűnik, hogy hány generáció, illetve 
hány_csal.ái.lakott^valóban egy. "ház"-ban. Az viszont cáfföarTcsUt^fertéfíető, hogy 
egy háztartásban hányan laktak. Mindenképpen kétséges az egykori—összeírások 
"ház" kategóriajaTTáz egykori háztartások fogalmával azonosítani, /52/ mert 
történetesen a cselédeket és a szolgálókat is a családfő neve alatt írták össze. 
Azt a feltevésünket, hogy az egy "ház"-ra eső lélekszám nagyságát gazdasági 
tényező határozta meg, jól bizonyítják statisztikai adataink. Táblázataink 
segítségével megfigyelhetjük, hogy a két leginkább városias településen, 
Szentendrén és Ráckevén a legkevesebb a nagylétszámú "család". Itt jutott az 
összeírt családfőkre a fivérek és a házas fiúk családjaiból a legkevesebb. A 
falvak esetében az érték magasabb, legmagasabb Pomázon, ahol azonban a jelenség 
oka a gazdasági kényszer, a jobbágytelek felaprózódása. 

A dél-alföldi megyék 1765, 1782 és 1785. évi összeírásainak adatait 
egybeVit've, a göíÜgReft'y^néBessé^ .ország Jtöbbi területétől eltérő 
képet kapunk. Megjegyezzük, hogy Békés íregŷ  
feltehetően elkészített összeírás "nem maradt fenn. Csongrád megye 1765. évi 
jelentésében ugyanakkor azf^olvashattűk, hogy a megyében görögkeleti pap nem 
működik, tehát parókia sincs- /53/ A szomszédos megyék" "parókiáihoz kapcsolódó 
filiálékkal ugyan számolhatunk, azonban az ott fekvő, „parókiáknál , nem találunk 
Cs"ongrád megyében fekvő filiálét.'A Csanád megyében 1765-ben összeírt parókiák a 
következők: Battonyá, Tornya, Sajtény, Hagy lak," Csanád. Áz "utóbbi filiáléjaként 
1782-ben ApáthfaTvátJ 1785-bén "pedig Makót említik meg. /54/ 1785-ben vis/ont~ a 
parókiákat Csanád kivételével nem írták össze. /55/ --"" Ugyanakkor 
megfigyelhetjütc,"hogy míg Pest megy'ébeh "a'Qöröqkeleti házak száma 1785-ben az 
1782-ben összeírtak 73,67 volt, addig a défTalfo'lHf°~megyekben "Csaniád, 
Agáíhf'alva,"Makó, Gyulá. és.Kétegyháza adatait alapul vévé az 17857tieh "összeírt 
házak száma az 17g?-hpn._npRZ.RÍr_±ak 179,75%-a vnlt^ /56/ 

A budai püspökség házainak száma 3936 volt. Az aradi püspökséghez tartozó 
Békés-Csanád-CsorigFácP megyek'ben "ügyahákkőr" 1932, Szabolcs és Szatmár megyében 
pedig l5^g5^jkeTetrt^éat "találunk. A"két" püspŐkség^altálunk vizsgált területén 
a görögkeletieí?"házainak""szMá''összesen 5883 volt. Amennyiben a házak számát 
beszorozzuk az egy házra számított népesség" számával, úgy megkapjuk az ' egykor 
léhetségés"Télekszámot, ami számításaink szerint 37.530 fő. /57/ — 

Az 1784. évi összeírás összesített adatainak ismeretében a 18. században a 
karlócai metropolita^ alá tartozó görögkeleti lakosságról — Erdély nélkül — 
móÖünkban""áTr képét" adni". 758/ A történeti irodalomban mindmáig megkövesedett 
felfogással szemben, /59/ valójában a görögkeleti népességnek csak csekély 
hányada lakott az ország — általunk is vizsgált — középső^ területén. Míg 
ugyanis a magyarországi görögkeletiek — Erdély nélkül" "-- " 283.785 főt 
számláltak, addig abból 246.255 fő (87 %) a délvidéki (Arad, BacsJ ~Széíémy~ 
Verőce, Pozsega) vármegyék területén lakott, és csak a fennmaradó 13 % lakott az 
ország belső vidékein. Ugyanakkor tehát' ez a 37.530 fő nem képviselt ' akkora-
néptömeget az egykori Magyarországon, hogy benne"á~ 177 század ' Vég'éré tett,- és 
egyes 'feltevések szerint mintegy 200.000 emberi" 'megmozgató """ népvándorlás 
következtében megtelepedett lakosság maradványát lássuk. " • 
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TÁBLÁZATOK 

I. A görögkeletiek által legnagyobb számban lakott helységek (1785) 

Helység megye gk. ház az összes ház 
%-ában 

Szentendre Pest 459 56, ,73 
Gyula Békés 294 35, ,85 
Kétegyháza Békés 235 89. ,69 
Csanád Csanád 150 72. ,81 
Pomáz Pest 135 44. ,85 
Kisfalud Baranya 117 69. ,23 
Bolmány BararTya 110 83. ,33 
Szekcső /Duna-/ Baranya 109 26. ,26 

II. Helységek, ahol a görögkeletiek az összes ház 80 %-át meghaladó mértékben 
vannak jelen (1785) 

Helység megye gk. ház az összes ház 
%-ában 

Nagy Budmér Baranya 50 98,30 
Pócsa Baranya 34 97,14 
Lóré /Lórév/ Pest 38 92,64 
Sárok Baranya 60 92,30 
Kétegyháza Békés 235 89,69 
Kalász /Buda-/ Pest 90 84,90 
Bolmány Baranya ' 110 83,33 

III. Görögkeleti házak megoszl ása birtokosok szerint Baranya megyében (1785) 

Birtokos összes ház gk. ház az összes 
- %-ában 

Krisztina fhgnó 2.558 507 26,40 
Eszterházy Kázmér gr. 933 382 40,93 
Batthyány Fülöp gr. 1.296 291 23,20 

IV. Kimutatás a görögkeletiek által jelentősebb mértékben lakott településekről 
Pest megyében (1785) 

Helység birtokos gk. ház az összes 
%-ában 

Szentendre Kamara 459 56,73 
Ráckeve Krisztina fhgnő 42 9,29 
Lóré /Lórév/ Krisztina fhgnő 38 92,64 
Csép Krisztina fhgnő 20 29,85 
Pomáz Vattay cs. 135 44,85 
Kalász /Buda-/ Vattay cs. 90 84,90 
Csobánka Vattay cs. 60 33,14 
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V. A görögkeleti népesség adatai Pest megyében I. (1765) 

Helység Ház Férfi Nő Összes 1 házra eső 
lélekszám 

Szentendre 474 1.074 1.104 2.178 4,59 
Izbék 66 181 183 364 5,43 
Ráckeve 30 101 100 201 6,70 
Lórév 31 158 156 314 10,12 
Csép 21 100 97 197 9,38 
Pomáz 118 467 462 929 7,87 
Budakalász 81 263 259 522 6,44 
Csobánka 58 248 243 491 8,46 

VI. A görögkeleti népesség adatai Pest megyében II. (1765) 

Helység nős férfi feleség nőtlen, özvegy özvegy 
családfő férfi családfő asszony 

Szentendre 338 338 78 58 
Izbék 47 47 11 7 
Ráckeve 19 19 11 2 
Lórév 22 22 7 2 
Csép 16 16 5 -

Pomáz 79 79 31 8 
Budakalász 53 53 25 3 
Csobánka 53 53 3 2 

VII. A görögkeleti népesség adatai Pest megyében III. (1765) 

Helység nős fivér feleség nőtlen házas feleség 
fivér fiú 

Szentendre 56 56 15 34 34 
Izbék 21 21 6 34 34 
Ráckeve 4 4 1 - -

Lórév 21 21 5 21 21 
Csép 2 2 1 28 28 
Pomáz 116 116 31 - -

Budakalász 91 91 23 5 5 
Csobánka 26 26 7 46 46 

VIII. Csanád megye görögkeleti népessége 

Helység 1765 1782 1785 
fő ház ház 

Battonya 355 355 
Tornya 102 130 
Sajtény 211 280 
Nagylak . 382 145 
Csanád 148 147 150 
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Apáthfalva 4 15 
Makó - 7 

IX. Békés megye görögkeleti népessége 

Helység ház ház 
1782 1785 

Gyula 125 294 
Kétegyháza 114 235 

X. Görögkeleti népesség (1784-1785) 

Kerületek, H E L Y S É G H Á Z N É P E S S É G 
megyék, e b b ő l 
szabad városok össz. gk. által összes gk. összes gk. izr. 

is lakott 
gk. 

N y i t r a 

Pozsony vm. 311 2 27. 265 3 186. .501 19 6. .356 
Nagyszombat 1 1 742 1 26. .661 6 28 

Nyitra vm. 454 6 56. 435 8 290. .018 51 9 .925 
Bars vm. 237 2 13. .249 6 99. .089 37 — 

Összesen: 1003 11 97. 691 18 602. .269 163 16 .309 

G y ő r 

Győr 1 1 1. 613 15 12. .822 96 
Komárom-
Esztergom vm. 126 11 19. .373 27 132. .389 171 1 .752 
Komárom 1 1 ' 1. .436 32 12. .067 200 61 
Esztergom 1 1 775 12 5. .423 77 9 

Összesen: 129 14 23. .197 86 162, .701 544 1 .822 

P e s t . 

Pest vm. 183 18 41. .625 882 271 .861 5. .662 5 .326 
Pest 1 1 1. .981 70 22, .417 437 94 
Buda 1 1 2, .589 164 24. .873 1. .043 26 

Heves vm. 147 9 23, .188 37 163, .661 237 7 
Eger 1 1 2, .738 93 16, .852 597 — 

Nógrád vm. 265 - 19. .933 — 148 .867 — 1 .896 
Borsod vm. 176 1 22, .302 33 136, .684 212 2 .273 
Fejér vm. 77 204 14, .254 204 98, .998 1, .273 1 .469 
Székesfehérvár 1 40 1 .485 40 11. .780 250 — 

Jászság, Kis--és 
Nagykunság 25 11 14 .982 23 94 .152 214 — 

Összesen: 877 286 145.077 1.546 990.145 9.923 11.091 
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Kerületek, H E L Y S É G H Á Z N É P E S S É G 
megyék, e b b ő l 
szabad városok össz. gk. által összes gk. összes gk. izr. 

is lakott 

K a s s a 

Sáros vm. 372 1 18. .094 1 131 .097 6 2 .346 
Abaúj-Torna vm. 274 3 19. .173 3 132 .823 19 2 .906 
Zemplén vm. 444 12 29. .882 61 209 .861 381 6. .37 0 

Összesen: 1090 16 67. .149 65 473 .781 406 11, .622 

M u n k á c s 

Szatmár vm. 261 1 23. .367 1 134,559 6 2. .569 

N a g y v á r a d 

Szabolcs vm. 147 5 16, .757 14 108, .562 90 2. .509 
Bihar vm. 469 - 52. .835 — 317 .955 — 1. .093 
Debrecen 1 - 3, .978 — 29 .153 — — 

Arad vm. 183 135 26. .437 16. .815 152, .930 107. .952 352 
Békés,Csanád és 
Csongrád vm. 38 10 22. .761 1 .932 144. .985 12. .151 549 
Szeged 1 1 4. .043 4 21 .519 25 136 
Hajdú városok 6 6 4. .816 11 28. .360 69 16 

Összesen: 845 157 131. ,622 18 .776 803. .480 120. .287 4. ,655 

T e m e s v á r 

Bács vm. 102 58 30. .053 7 .076 184. .081 45, .428 875 

P é c s 

Tolna vm. 106 7 19. ,924 187 133. .304 1, .200 2. ,073 
Baranya vm. 348 49 26. ,004 1 .970 174. .963 12. .647 640 
Pécs 1 - 1. ,501 — 8, .922 — — 

Szerém vm. 99 73 14. .061 8 .664 82. .261 55. .623 — 

Verőce vm. 249 122 14. .881 4, .050 116. .990 26. .001 17 
Somogy vm. 313 1 24. ,277 49 165. ,969 306 2. 242 

Összesen: 1.116 252 100. .648 14. .920 682. .409 95. .777 4. 972 

Z á g r á b 

Pozsega vm. 257 144 6. ,421 1. .786 64. ,417 11. ,251 12 

(Megjegyzés: Az össznépességre és a felekezetek közül az izraelitákra vonatkozó 
adatokat Thirring Gusztáv i.m. alapján közöljük. Azok a II. József féle 
népszámlálás 1787. évi állapotának felelnek meg, ugyanakkor a görögkeletiekre 
vonatkozó népességszámot a görögkeleti házak számának a 6,42 viszonyszámmal 
történő beszorzásával állapítottuk meg, továbbá a görögkeletiekre vonatkozó 
adatokat az 1785. évi összeírásból kaptuk, kivéve Arad, Bács, 
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Békés-Csanád-Csongrád, Fejér, Pest, Pozsega, Szerém, és Verőce megyéket, amelyek 
esetében az 1784. évi összeírást használtuk.) 

JEGYZETEK 

/l/ Hodinka Antal: A munkácsi görög-katolitus püspökség története. Bp. 
1909. 3. o. skk. 

/2/ Nem tekinthető annak Nilles, M.: Symbolae and illustrantiam históriáé 
ecclesiae orientális in terri conronae Sancti Stephani. Innsbruck. 
1885. 

/3/ Országos Levéltár (továbbiakban: OL) Helytartótanácsi Levéltára (C. 
77.) Departamenta religionaria graeci ritus non uniti (Lad. 161, 164, 
165.) Az összeírások készítettől a következő előre összeállított kér-
désekre kértek választ: 

1765-ben: 
1. Egy nem egyesült püspök alatt hány parókia van? 
2. Mennyi az egy parókiához tartozó népesség száma? 
3. Az egyházközség gondozására hány pópát neveztek ki? 
4. Hol és milyen monostorai vannak a nem egyesülteknek, azokban hány 

szerzetes van? 
5. Egy pópának miután van haszonélvezete, és ami fölött rendelkezik, 

abból mennyit használ, a város (vagy megye) pénztárának mennyit 
tartozik adni, nem különben negyed, vagy más közteher címén éven-
ként mennyit fizet? 

6. Ugyanabban a házban a pópával hány személy lakik? 
7. Milyen a parókiális telek, hol és miképpen művelik? 

1780-ban: 
1. A pópák neve és keresztneve: 
2. Közülük azok, akiknek nincs parókiájuk (a parókia nélkül itt lé-

vők): 

3. Az év, amelytől kezdve ezen a helyen parókusként működnek: 

1782-1785: 
1. Megye (esetenként a járást is itt tüntetik fel): 
2. Püspökség: 
3. Protopopátus: 
4. Ebben a járásban a következő parókiák vannak: 
5. Hány nem egyesült hitűnek van háza: 
6. A parókiákhoz tartozó filiálék a következők: 
7. A nem egyesült hitűek házainak száma: 
8. A pópák neve és keresztneve: 
9. Jellegük és minőségük: 
10. Kinevezésük időpontja: 

/4/ Koroknai Ákos: Gazdasági és Társadalmi viszonyok a dunai határőrvidéken 
a XVIII. század elején. Bp., 1974. 

/5/ OL C. 77. Lad. 163. Oe popis graeci ritus non uniti fungentibus et non 
fungentibus per subsequentes iurisdictiones pro Anno 784 representatis. 
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/6/ Mind a 18. századi közjogi irodalomban használt "graeci ritus non 
uniti" kifejezést mind a 19. századi görögkeleti megjelölést többen 
sérelmesnek tartják. Vö.: Nilles, M., i. m. I. 443. o. 

Ili Megjegyzendő, hogy az összeírásokat készítő hatóságok nem voltak követ-
kezetesek, amikor az egyes parókiák esetében a magasabb egyházi elöljá-
róságot kellett megjelölniük. Székesfehérvár jelentésében azt olvassuk, 
hogy az ottani parókia a budai görög nem egyesült püspökséghez tarto-
zott, amelynek 1765-ben Dionysios Novákovics volt a püspöke. (OL C. 77. 
Lad. 161. Fasc. 11. Nr. 45.) Ugyanakkor viszont Pest megye jelentéséből 
megtudjuk, hogy a Szentendrén rezidens budai, vagy más néven szekcsői 
püspök Dionysios Novákovics egyúttal erdélyi püspök is, aki helyett a 
teendőket Sofronij Kirilovics vikárius és grábóci archimandrita látta 
el. (Uo. Nr. 28.) Pest város viszont azt irta, hogy mivel tudomása sze-
rint egyetlen görög rítusú püspök sincs, annak okáért az ilyen püspökök 
alá tartozó parókiák számát nem ismeri. (Uo. Nr.12.) Ezzel szemben Győr 
város elöljárósága úgy tudta, hogy a dunántúli parókiák: Komárom, Buda, 
Székesfehérvár, Esztergom, Rácalmás, Százhalombatta, Csobánka, Budaka-
lász, Pomáz, Izbég, Adony, Dunapentele és Szentendre a szentendrei 
püspökség egyházközségei. (Uo. Nr. 30.) Somogy megye szintén Szentend-
rét jelölte meg püspöki székhelyként. (Uo. Nr. 4.) 

Az 1785. évi összeírás már egységesebb képet mutat a görögkeleti 
egyházról. Megjegyezzük azonban, hogy Nógrád megye nem küldött részle-
tes jelentést, csupán annyit írt, hogy a megyében "Balassagyarmaton, 
Losoncon, Szécsényben, Füleken, Rimaszombaton, Ipolyságon és Palánkon 
laknak nem egyesültek" (OL C. 77. Lad. 165. fasc. 63.) - Ugyanakkor To-
kajban találunk a karlócai metropólia fennhatósága alá tartozó paróküs 
mellett egy másikat, aki a kijevi püspökséghez tartozik, ő a Tokajban 
lakozó oroszok hitellátásával foglalkozik. Az oroszok létszámát nem 
tudjuk megállapítani, mert házatlanok voltak. (Uo. fasc. 50.) - Egyház-
szervezeti szempontból — egyben az unió kérdése szempontjából — fi-
gyelemre méltó, hogy az általános gyakorlattól eltérően Szentendrén a 
püspöki székesegyház kivételével a többi egyházközségben (Pozsarevács-
ka, Boldogasszony, Hopovácska, Úrszineváltozása és Izbég) szolgáló pa-
rókusok szőlőik után dézsmát fizettek az esztergomi érseknek, míg a 
püspöki székesegyház parókusai a kilencedet fizették a földesúrnak. 
(Uo. Lad. 161. fasc. 11. Nr. 28.) 

/8/ Regulamentum Illyricum Mariae Thereziae, quod in Regnis Hungáriáé,... 
commoranti non unito clero graeci ritus ... sequendum érit prout status 
laicus dicti ritus ad idem observandum adstringetur. Viennae 1777. 

191 Uo. 

/10/ A budai püspököt rendszeresen szentendreinek, egy ízben szekcsőinek 
mondják. Vö. 7. jsz. 

/II/ Regulamentum Illyricum 

/12/ OL C. 77. Lad. 161. Fasc. 11. 

/13/ OL C. 77. Lad. 165. 

/14/ Uo. Fasc. 25. 

/14a/ Uo. Fasc. 94. 
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/15/ Uo. Fasc. 9. 

/16/ Uo. Fasc. 14. 

IMI OL C. 77. Lad. 161. Fasc. 11. Nr. 6; Nr. 30. 

/I8/ Uo. Lad. 161. 

/19/ Uo. Lad. 165. 

1201 Uo. Lad. 161. Fasc. 11. Nr. 9. 

/21/ Uo. Lad. 164. Fasc. 17. 

1221 Uo. Nr. 5. 

/23/ Regulamentum Illyricum 

/24/ Uo. Lad. 161. Fasc. 11. Nr. 28. 

/25/ Uo. Lad. 165. 

1261 Uo. Lad. 161. Fasc. 11. Nr. 6. A. 

1211 Uo. fol. 1. r. 

/28/ Uo. fol. 1. r. 

/29/ Uo. fol. 2. r. 

/30/ Uo. fol. 2. v. 

/31/ Uo. fol. 2. r. 

/32/ Uo. fol. 2. v. 

/33/ Uo. fol. 1. 

/34/ Uo. fol. 2. v. 

/35/ Uo. fol. 2. r. 

/36/ Önálló kutatásai alapján a szerb egyház sajátos világi funkcióját vilá-
gította meg dolgozataiban Hadrovics László: A magyarországi szerb 
kérdés balkáni gyökerei. Századok 1942. Uó.: L'église nationale serbe 
au XVI* et XVII siecles. Revue d'Historie Comparée 1943. - Uő. : 
L'église serbe sous la domination turque. 1947. 

IMI OL. C. 77. Lad. 161. Fasc. 11. Nr. 6. A. fol. 2. r. 

/38/ Uo. fol. 1. v. 
Vö. : 1635. évi 40. tc.: "Az oláhoknak becsúszott kiváltságait megsem-
misítik: Miután császári es királyi szent felseg kegyelmesen kijelen-
teni méltóztatott, hogy neki soha szandékában nem volt, hogy az előbb 
irt olahokat a mások joga serelmére valamelyes kiváltságokkal mega-
jándékozza, sőt inkább kegyelmesen arra törekedett, hogy a bizottság 
közbenjöttevel, a földesurak mindenikének jogos követelése kielegítést 
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nyerjen; ép azért az oláhoknak akármilyen bármikor és a szavaknak bár-
mely alakjában kiadott kiváltságait érvényteleneknek nyilvánítják és 
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RENDI TÁRSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÚDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Nemes Lajos: 

EGER VÁROS TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉSE 1720-TÚL A 18. SZÁZAD VÉGÉIG 

A város népességét, lakosságának társadalmi összetételét elsősorban egy 
forráscsoport, az adóösszeírások alapján vizsgáltam. A forrásbázis ilyen 
leszűkítését elsősorban az tette szükségessé, hogy a 18. századi magyar városok 
története az egyik legelhanyagoltabb területe a magyar történetírásnak. 
Összehasonlításra is alkalmas, részletes és alapos várostörténeti monográfiák 
hiányában e korszak feltárásában legfeljebb arra törekedhetünk, hogy néhány 
jelentősebb város társadalmi fejlődésének sajátosságait, annak főbb tendenciáit 
tisztázzuk. Csak több város párhuzamos vizsgálata során nyerhetünk olyan 
összehasonlításra is alkalmas alapanyagot, mely a részletekbe menő kutatáshoz 
újabb szempontokat, a nyert adatok értékeléséhez biztos támpontot ad. Az ilyen 
vizsgálathoz szükséges forrásanyag a magyar városok levéltáraiban igen kevés 
van, s ha igen, akkor a leggyakoribbak ezek közül az adóösszeírások. /I/ 

Még kevésbé találunk adatokat egy-egy város demográfiai viszonyaira. Néhány 
"canonica visitatio", elvétve néhány lélekösszeírás adatait leszámítva csak 
egyetlen egy, az egész országra kiterjedő népszámlálás van a 18. században, az 
úgynevezett II. József-féle népszámlálás. /2/ A magyar városok közül talán Eger 
az egyetlen, melynek levéltára a 18. század elejétől a 19. század közepéig 
(1720-1850) minden évből hiánytalan, azonos szempontok szerint elkészített 
összeírás-sorozattal rendelkezik. /3/ Pozitívumuk ezeknek az összeírásoknak, 
hogy nagy tömegű, viszonylag gyorsan feldolgozható adatmennyiséget tartalmaznak 
a város társadalmi s gazdasági életében legaktívabb szerepet játszó rétegekről. 
Fő hiányosságuk viszont az, hogy a lakosságnak csak szűk körére, körülbelül 1/4 
részére terjednek ki. /4/ 

Problémát jelentett számomra az, hogy mely évek összeírásanyagát 
vizsgáljam, milyen időmetszeteket válasszak. Az ésszerűség azt diktálta volna, 
hogy egyenletes időközök, 10-20 éves periódusok összehasonlításával mérjem le a 
végbement fejlődést, viszont a vizsgálati célok kitűzése mást diktált. Meg 
kellett vizsgálnom a város életében meghatározó szerepet játszó polgárság és az ! 
egyre jobban előtérbe kerülő nemesség helyzetét a váms társadalmán belül. ; 
Kiderült, hogy erre a vizsgálatra csak az 1727. és az 1788/89. évi összeírások ! 
alkalmasak, természetesen ezek is csak kiegészítő forrásokkal együtt. 
Tekintettel arra, hogy előadásom egyik céljának tekintettem azt, hogy vázoljam a 
város gazdasági életét döntő mértékben meghatározó szőlőtermesztés, továbbá az e 
mellett jelentős fejlődést elért kézművesipar és a társadalmi rétegződés 
kapcsolatát, ezért további forrásként felhasználtam még a II. József-féle "ka-
taszteri összeírás" földkönyvi anyagát, valamint az 1720-as, 1730-as, 1735-ös, 
1740-es, 1745-ös, 1750-es, 1755-ös, 1759/60-as, 1764/65-ös, az 1770-es, 1775-ös, 
1779/80-as, 1784/85-ös, 1794/95 és az 1799/1800-as év adóösszeírásait is. /5/ 

A források ismertetése után mostmár vizsgáljuk meg azt, hogy hogyan 
fejlődött a város társadalma az 1727. és 1789. évi összeírások tükrében. Eger 
1727. évi adóösszeírásában 1730 személyt vettek fel. Ezek közül 1685-öt (97,40 
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%) név szerint, 45-öt (2,60 %) pedig név nélkül, csak szám szerint írtak össze. 
Az 1730 összeírtból 1720 (99,42 %) volt élő személy, míg 10 (0,58 %) volt 
úgynevezett "jogi személy" tehát intézmény vagy testület. A jogi személyek a 
következők voltak: az egri püspökség, az egri káptalan, a plébánia, a 
szeminárium, a jezsuiták, a serviták és a minoriták szerzetesrendje, a minoriták 
kondás céhe, a csizmadia és a szabó céh. Az 1730 összeírtból 1001 (57,85 %) volt 
háztulajdonos, míg 729 (42,14 %) nem rendelkezett házingatlannal. Az összeírás 
szavaival élve, zsellér volt. A háztulajdonosok egytől egyig név szerint meg 
vannak nevezve, míg a zsellérek közül 45 (a zsellérek 6,17 %-a) név nélkül 
szerepel. Az 1730 összeírtból 1113 (64,34 %) lakott a belvárosban és 617 (35,66 
%) a külvárosokban. A jogi személyeket mind a belvárosban írták össze. Az 1113 
belvárosi összeírt közül 633 (56,87 %) rendelkezett házingatlannal és 480 (43,13 
%) volt zsellér. Az 1103 élő személynek meg lehetett állapítani a nemét is. Az 
1103-ból 923 (83,68 %) volt férfi és 180 (16,32 %) nő. A külvárosokban 617 
személyt írtak össze. 603-at (97,73 %) név szerint, 14-et (2,27 %) pedig név 
nélkül csak szám szerint. Az összeírtak mindegyike élő személy volt. A 617 
személyből 368 (59,64 %) lakott a saját házában, míg 249 (40,36 %) házatlan, 
vagyis zsellér volt. Nemük szerint 542 (87,84 %) volt férfi, és 75 (12,16 %) nő. 
/ 6/ 

Az 1788/89. évi összeírásban már 4170 személyt vettek fel. Ezek közül 
4003-at (95,99 %) név szerint, 167-et (4,01 %) pedig név nélkül, csak szám 
szerint írtak össze. A 4170 összeírtból 4161 fő (99,78 %) volt élő személy, míg 
9 (0,22 %) volt jogi személy. A jogi személyek a következők voltak: az egri 
püspökség, az egri káptalan, az egri plébánia, a szeminárium, a ferencesek, a 
serviták és az irgalmasok szerzetesrendje, a csizmadia és a szabó céh. A 4170 
összeírtból 2730 (65,47 %) volt háztulajdonos — ezek aránya közel 10 %-kal nőtt 
1727-hez .viszonyítva — és 1440 (34,53 %) lakó (zsellér). A háztulajdonosokat, 
hasonlóan az 1727. évi összeíráshoz, 1788/89-ben is minden esetben név szerint 
írták össze, míg az 1440 zsellér közül 167-et (11,60 %) csak szám szerint, név 
nélkül. A 4170 összeírtból 1392 (33,38 %) lakott a belvárosban és 2778 (66,62 %) 
a külvárosokban. Jogi személyeket az 1727. évi összeíráshoz hasonlóan, csak a 
belvárosban találjuk. Az 1392 belvárosi lakóhelyű összeírt közül 755 (54,24 %) 
rendelkezett házingatlannal — ami 2 %-os csökkenést jelent 1727-hez viszonyítva 
— , míg 637 (45,76 %) zsellér volt. A külvárosokban lakott már 1788/89-ben a 
lakosság nagy többsége. A külvárosokban összeírt 2778 személy közül 2773 főt 
(99,82 %) név szerint, 5 személyt (0,18 %) pedig név nélkül, csak szám szerint 
írtak össze. H l 

Vizsgáljuk meg az 1727. és 1789. évi összeírások alapján az összeírtak 
társadalmi rétegződését. 1727-ben az 1720 létező élő személy közül 523-nak 
(30,40 %) pontosan meg tudjuk állapítani a társadalmi jogállását, az 1720 
összeírtból 13 (0,76 %) volt egyházi személy, 48 (2,79 %) nemes ember, és 462 
(26,92 %) polgár. 1196 személy (69,53 %) társadalmi jogállását az összeírás 
alapján nem lehetséges megállapítani. Annyit viszont tudunk ezekről, hogy olyan 
városi lakosok voltak, akik jogállásuk alapján a polgárok és a jobbágyok között 
helyezkedtek el. Ez a réteg nem volt lezárt. Közülük, ha megfelelő vagyoni 
helyzetre tettek szert, nagyon sokan megszerezték a polgárjogot, sőt néha a 
nemességet is. Meg kell jegyeznem azt is, hogy a városban lakó nemesek, 
hasonlóan a szabad királyi városok nemesi származású lakosaihoz, gyakran 
polgárjogot is szereztek. Ez fordítva is gyakorlat volt, mivel az egri gazdag 
polgárok is arra törekedtek, hogy nemességet szerezzenek. A 48 nemesi rendű 
családfőből 32 (66,66 %) rendelkezett polgárjoggal is. Az összeírt egyháziak 
mind a belvárosban laktak ugyanúgy mint a polgárok. A nemesek többsége szintén a 
belváros lakója volt, 48 főből 41 (85,41 %). /8/ 

1788/89-ben a 4161 létező, élő személy közül csak 518-nak (12,59 %) tudjuk 
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megállapítani a társadalmi jogállását. Ez ugyanannyi személy, mint 61 évvel 
korábban, 1727-ben. A 4161 összeírtból 17 (0,43 %) volt egyházi személy, 180 
(4,33 %) volt nemesember, akiknek száma a többi magyar városhoz hasonlóan — a 
városba betelepedéssel -- Egerben is nagymértékben megnőtt, 296 (6,90 %) volt a 
polgárok és 25 fő (0,60 %) a honoráciorok száma. 3651 személy esetében (87,74 %) 
az összeírás alapján szintén nem lehetséges megállapítani a társadalmi 
jogállást. A városban lakó 180 nemes közül 15 (8,33 %) rendelkezett polgárjoggal 
is. ¡9/ Amint láttuk, a század végére már megfordult az 1720-as évek folyamata. 
A város gazdag lakosai elsősorban a nemesi jogállást próbálták megszerezni, 
melyre a város iratanyagában is találunk adatokat. /10/ 

Lakóhelyük alapján megállapíthatjuk, hogy az egyháziak döntő többsége még 
1788/89-ben is a belvárosban lakott, a 17 összeírtból 15 (88,23 %). A nemesek 
többsége viszont már a külvárosok lakója, 180 főből 92 (51,11 %). Az viszont 
továbbra is változatlan maradt, hogy a polgárok a belváros lakói. Ezek száma 
viszont erősen megfogyatkozott, 494-ről (vagy a nemesek nélkül 462-ről) 311-re 
(nemesek nélkül 296-ra), tehát 61 év alatt körülbelül 40 %-al csökkent. Viszont 
jelentős számú honorácior-réteg alakult ki, akik között professzorok, 
notáriusok, orvos, gyógyszerész, levéltáros stb. található. /II/ 

Egy város lakosságának társadalmi-gazdasági fejlettségi szintjét 
kézművesiparának fejlettségével is lemérhetjük, mégpedig úgy, hogy megvizsgáljuk 
azt, hogy munkaképes lakosságának hány %-a dolgozott a kézművesiparban. 

Eger város történetében a kora középkortól kezdve meghatározó szerepet 
töltött be a mezőgazdaság, a szőlőtermelés. A 18. században mégis arról 
beszélhetünk, hogy — bár a szőlőtermelés egyeduralma nem szűnt meg — jelentős 
fejlődést ért el a kézművesipar is. Ez még csak a céhes keretek között mozgott, 
a manufaktúraszintig nem jutott el, mégis a mesterek nagy számával jelentős 
súlyt képviselt az észak-keleti országrész gazdasági életében. Nagyon lényeges 
jellemzője volt az egri kézművesiparnak, hogy a mezőgazdaság és a kézművesség 
még nem vált el teljesen. Az összeírásokból kimutatható, hogy szinte minden 
iparral foglalkozó rendelkezett kisebb-nagyobb szőlőterülettel, melyet vagy 
saját munkaerejével, vagy bérmunkások alkalmazásával művelt. Az iparűzés így a 
többségnél arra az időszakra korlátozódott, amikor nem kellett a szőlők 
megművelésével foglalkozni. A legnagyobb szőlőbirtokosok is a kézművesek közül 
kerültek ki. 1750-ben a legnagyobb termelők Kiss György patkoló (632 köböl), 
Horváth Mátyás szabó (442 köböl), Korsin Ferenc szappanfőző (224 köböl), Sípos 
András szűcs (216 köböl), és Nagy Ferenc csizmadia (204 köböl). /12/ 

Egerben ismerjük az adólajstromokból az összeírtak, a kézművesek és a 
kereskedők számát is. Ezek alapján össze tudjuk vetni azt, hogy a város 
kenyérkereső lakosainak hány %-a folytatott valamilyen kézműves, vagy kereskedő 
tevékenységet. 

Az összeírtak számát vizsgálva megállapíthatjuk, hogy számuk 1720-tól 
kezdődően folyamatosan nőtt, s az 1720. évi 1537-ről 1788/89-re már 4170 főre 
gyarapodott, ami 271 %-os növekedést jelent. Ugyanakkor a kézművesek száma az 
1720. évi 213-ról 1788/89-re 532 fővel, vagyis 745-re nőtt, ami az első vizsgált 
évhez viszonyítva 349,76 %-os gyarapodás. A kereskedők száma pedig 28-ról 191-re 
szaporodott, s ez 682 %-os növekedést jelent. Az összeírtak számát vizsgálva, ha 
mindig az előző vizsgált évet veszem számításaim bázisául, kiderül, hogy a 
városi összeírásban szereplők száma átlagosan 8-25 százalékos növekedést mutat 
évtizedenként. Ha ugyanezt a vizsgálódást elvégezzük a kézművesek és a 
kereskedők esetében'is, akkor azt találjuk, hogy ezek száma az előző vizsgált 
évihez viszonyítva 10-50 %-kal nőtt. Az iparosok számának gyarapodását vizsgálva 
azt találjuk, hogy 1770-ig számuk nagyobb mértékben nőtt mint az összeírtaké, 
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ezt követően viszont nagyon kis mértékben, de alatta maradt annak. A kereskedők 
száma 1727-et és 1759/60-at leszámítva mindig nagyobb ütemben nőtt, mint az 
összeírtak száma. 

Vizsgáljuk meg hány %-át jelentette a kézműves réteg a város összeírt 
lakosainak? 1720-ban az iparosok 13,86 %-át tették ki az összeírtaknak. Ez az 
arány az 1759/60-as adófizetési évig növekvő tendenciát mutat, s ebben az évben 
a kézművesek az összes összeírtnak 21,92 %-át teszik ki. Ezt követően stagnálás, 
majd bizonyos mértékű csökkenés következett be, s 1788/89-re számuk már 17,87 
%-ra csökkent. Tehát megállapíthatjuk, hogy abszolút számokban ugyan nőtt a 
kézművesek száma, arányaiban viszont ez a növekedés csak a század közepéig tart, 
ezt követően csökkenés áll be. 

Mást mutat a kereskedők helyzete, akik száma és aránya az egész évszázad 
folyamán egyenletes mértékben gyarapodott. /13/ 

Nézzük meg, mely iparágakban'fejlődött legintenzívebben a kézművesipar? Azt 
találjuk, hogy legdinamikusabban fejlődő iparág az építőipar. Az 1720 és 1750 
közötti időszakban az építőiparban dolgozók száma 25-ről 60-ra, 1750 és 1760 
között pedig 60-ról 99-re nőtt. Az 1750-1760 közötti fejlődési ütem egészen 
1780-ig tartott. Ebben az időszakban évtizedenként átlagosan 25-30 fővel nőtt 
az iparágban foglalkoztatottak száma. Az építőipar hatalmas fejlődése összefügg 
a város földesurainak a püspökségnek és a káptalannak építkezéseivel. A 18. 
században alakult ki Eger belvárosának mai képe. Ekkor építették a belváros 
barokk stílusú épületeit, templomait, a Lyceum (ma Tanárképző Főiskola) hatalmas 
épületét. Az építőiparnál kisebb mértékben, de még mindig a városi lakosság 
számának növekedési ütemét meghaladó mértékben fejlődött a szolgáltatóipar, ezen 
belül is a ruházati ipar. A ruházati ipar nagyarányú fejlődését egyfelől a város 
lakosságának növekedésével, másfelől a társadalmi munkamegosztás fejlődésével 
magyarázhatjuk. A városi mesterek látták el ugyanis iparcikkekkel a környék 
falvainak lakosságát is. A mesterek termékeiket a városban tartott heti és 
országos vásárokon értékesítették. A ruházati ipar fejlődésével függ össze a bőr 
és a szövőipar fejlődése. A ruházati iparon belül — hasonlóan az országos 
átlaghoz — a legnagyobb a csizmadiák, a szabók, a szűcsök és a szűrszabók 
száma. 1720-ban 28 csizmadia, 30 szabó, 16 szűcs és 2 szűrszabó, 1788/89-ben 126 
csizmadia, 57 szabó, 58 szűcs és 24 szűrszabó lakott a városban. Ennek 
megfelelően nőtt a bőriparban a tímárok száma 5-ről 24-re, a szövőiparban pedig 
a takácsoké 12-ről 37-re. /14/ 

Lényeges változás tapasztalható a belvárosban és a külvárosokban lakó 
kézművesek számának alakulásában. 1720-ban a belvárosban lakott a mesterek 
többsége, 213 iparosból 190 (89,2 %), a külvárosokban csak 23 (10,8 %). Ez 
összefügg azzal, hogy a külvárosok csak ekkor indultak fejlődésnek. 1788/89-ben 
már nagyon lényeges eltolódás tapasztalható a külvárosok javára. A 745 mesterből 
438 (58,79 %) lakott csak a belvárosban és 307 (41,21 %) a külvárosokban. /15/ 

A város lakosai társadalmi-gazdasági rétegződésének vizsgálatakor 
szükségesnek láttam megvizsgálni — a magyarországi városfejlődés 
elmaradottságából fakadóan -- egy másik, szintén a városi fejlődés felé vivő 
tényezőt, a szőlőtermelést, s ezen keresztül az őstermelők rétegét is. 

Vizsgáljuk meg a továbbiakban azt, hogy a városban lakó szőlőbirtokosok, 
társadalmi megoszlásuk szerint milyen mértékben részesedtek a város határában 
fekvő szőlőterületekből? 1727-ben az egri határban 1015 egri lakóhelyű 
szőlőbirtokos rendelkezett szőlővel, akik közül 9 (0,88 %) volt egyházi személy, 
7 (0,69 %) nemes ember és 398 (39,21 %) polgár. Nem tudtuk meghatározni a 
társadalmi jogállását 601 személynek. 1789-ben ugyanakkor 1754 személyből 17 
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(0,96 %) egyházi személy rendelkezett szőlőbirtokkal, 121 (6,90 %) nemes ember, 
178 (10,15 X) polgár volt, 1438 személynek viszont szintén nem tudjuk 
meghatározni a társadalmi jogállását. Ha a birtokok kiterjedését vizsgáljuk, 
akkor azt mondhatjuk, hogy 1727-ben a 9 egyházi személy 76 katasztrális holdas 
szőlőbirtok-területtel rendelkezett (az összes szőlőterület 5 %-a), a 7 nemes 16 
katasztrális holddal (1 %). A szőlőterületeknek több mint a fele .875 
katasztrális hold (57,57 %) a 398 polgári jogállású személy birtokában volt. A 
többi városi lakos összesen 553 katasztrális holdat birtokolt. Átlagosan több 
mint 8 katasztrális holdas szőlőbirtokkal rendelkeztek az egyházi személyek, 
alig valamivel több mint 2 katasztrális holdnyi szőlőjük volt a nemeseknek, 2,2 
katasztrális hold a polgároknak és egy katasztrális hold alatti az egyéb 
kategóriába soroltaknak. 1789-ben viszont 179 katasztrális holdnyi terület volt 
egyházi kézen (4,48 %), 382 (9,57 %) a nemesek kezén, 574 katasztrális hold 
(14,35 %) pedig a polgárokén. 2744 katasztrális holdas szőlőterület birtokosait 
nem tudtuk sehová sem besorolni. /16/ 

Eger lakosainak megélhetését a szőlőtermesztés biztosította, de mint már az 
előzőkben kifejtettem, viszonylag fejlett kézművesipar is kialakult a városban. 
A kézművesipar és a mezőgazdaság teljes mértékű szétválása nem történt meg az 
egész vizsgált korszakban. Több-kevesebb szőlővel a kézművesek tekintélyes része 
rendelkezett. így 1727-ben a 301 kézműves és kereskedő közül 147 (48,84 %), 
1789-ben pedig a 936 kézműves és kereskedő közül 299 (31,94 %) rendelkezett 
szőlővel. Szőlőtermesztéssel elsősorban a ruházati iparban dolgozók 
foglalkoztak, akik egy része nem tudott megélni ipari tevékenységéből, mivel a 
városban olyan sok volt a szabó, szűrszabó és a csizmadia, hogy ezek 
rendszeresen értékesítési gondokkal küzdöttek. Minimális szőlőterülettel 
rendelkeztek viszont az építőiparban dolgozók, akik a nagy építkezések folytán, 
állandóan foglalkoztatva voltak és biztosítva volt a megélhetésük. /17/ 
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RENDI TÁRSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÓDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Horváth D. Tamás: 

EGY MEZŐVÁROSI IPAROS A REFORMKOR KEZDETÉN (STEINDL GYÖRGY KESZTHELYI 
RÉZMŰVES HAGYATÉKA) 

A Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárában több éve folyó kutatás keretében 
Benda Gyula irányításával Keszthely és regionális piackörzete 18-19. századi 
társadalomtörténetével foglalkozunk. A globális, szintetizáló kutatás során 
kerültek kezünkbe olyan egymáshoz kapcsolódó dokumentumok, amelyek lehetőséget 
adnak egy-egy személy vagy család gazdasági és társadalmi kapcsolatainak, 
korabeli életmódjának rekonstruálására. Ilyen jellegű tanulmány volt Benda Gyula 
Parraghy László hagyatékával foglalkozó írása, és e sorba tartozik a jelen 
előadás forrásául szolgáló, Steindl György hagyatékával foglalkozó dolgozatom 
is. 

Bár a kutatás végcélja egy szintetizáló kötet megírása, de az itt említett 
és a későbbiekben elkészülő hasonló tanulmányok semmi esetre sem tekinthetők 
másodlagosaknak, a kutatás melléktermékeinek. Ez a mélyfúrásszerű megközelítés 
azonos megfelelője, szükséges kiegészítője a globális vizsgálatnak, amely e 
nélkül nem is lenne színvonalasan elvégezhető. 

A forrástanulmány megírása során a következő dokumentumokra támaszkodtam: 

1. Keszthely római katolikus anyakönyvei a 18-19. században (keresztelési, 
házasságkötési, halálozási); .-•' 1 / 

2. A keszthelyi lakosok 1826/27. évi lakás- és adóösszeírása; 121 
3. Steindl György kolompár végrendelete, Keszthely, 1827, március 7.; /3/ 
4. Horváth Terézia, Steindl György kolompár felesége végrendelete, 

Keszthely, 1827. március 6.: /4/ 
5. Steindl Györgv kolompár hagyatéki árverésének inventáriuma, Keszthely, 

1827. április'1.; /5/ 
6. Eichner Julianna, Horváth Terézia nevelt lánya allaturájának 

inventáriuma, Keszthely. 1811. augusztus 20. /6/ 

A történelmi szituációról röviden annyit, hogy Keszthely 1739-ben Festetics 
Kristóf comes (1696-1768) ide költözésével lett a Festetics uradalom központja. 
Ezzel egyidejűleg nagy lendületet vett a mezőváros török dúlás utáni 
újjászervezése, amelynek részeként a 18. század közepén az uradalom megkezdte a 
katolikus német iparosok betelepítését. 

E német iparosok közé tartozott Steindl György rézműves is, akinek neve 
először 1811-ben fordult elő Keszthely római katolikus anyakönyvében. Ekkor 
kötött házasságot Horváth Teréziával, az előző évben elhunyt Eichner Péter 
keszthelyi rézműves özvegyével. 

Steindl György (1770-1827) és Horváth Terézia (cca 1775-1827) házasságából 
gyermek nem született. Mivel Horváth Terézia Eichner Péter (1746-1810) harmadik 
felesége volt, s abból a házasságából sem született gyermeke, egyenesági örökös 



174 

így nem lévén, mindketten részletesen végrendelkeztek. Haláluk ugyanis egy nap 
eltéréssel következett be 1827 márciusában. A két halál egybeesése, a kettős 
végrendelkezés, illetve a végrendeletekben említett orvos, kirurgus és ápoló 
személye alapján nem indokolatlan valamilyen fertőző betegség feltételezése. 

Eichner Péter családjáról röviden annyit, hogy előző két házasságából 
összesen 8 gyermeke született, akik közül öten érték meg a felnőtt kort. Előző 
feleségei — Ventzel Margit (1758-1787), Stokkenpergerin Katalin (1769-1796) — 
ugyancsak Keszthelyre betelepült német iparosok gyermekei. A felnőtt kort megért 
négy Eichner lány közül ketten szintén módos keszthelyi német iparosokhoz mentek 
feleségül. 

A családi kapcsolatok elemzéséből kitűnik, hogy a 18. század második 
felében Keszthelyre betelepített német iparosok még a 19. század első 
évtizedeiben is érezhetően elkülönült közösséget alkottak a mezővárosban. Az 
asszimiláció domináns módja általában az eltérő etnikumokhoz tartozók 
házasságkötése. Ilyen vegyesházasságra esetünkben az Eichner Péter első 
házasságából született Eichner Katalin és Szemeti József házassága az egyedüli 
igazi precedens. Horváth Terézia kétszeri vegyesházassága — Eichner Péterrel, 
majd Steindl Györggyel — viszont inkább a csoport kohézióját, visszacsatolását 
biztosította azzal, hogy másodszor is német rézműveshez ment feleségül, s 
gyermeke nem lévén, az ipart Eichner Antalra — Eichner Péter egyetlen megmaradt 
fiúgyermekére — örökítette, aki még apja mellett tanulta ki a mesterséget. 
Valamennyi többi házasságkötés a római katolikus németek etnikai-felekezeti 
csoportján belül történt. 

A ház és a műhely részletes rekonstrukciójára nem térek ki, de annyi 
összegezésképpen is leszögezhető, hogy Steindl György háztartása a betelepített, 
nemrég helyben lakó német mesterekre jellemző iparosháztartás. Elüt a Keszthely 
környéki parasztgazdaság épületegyüttesétől, amennyiben nincs benne kocsiszín, 
istálló és hidas, de elüt a tősgyökeres keszthelyi iparosokétól is, mert nincs 
szőlője. 

Eichner Péter és a mesterségét folytató Steindl György esetébén tehát arról 
van szó, hogy a Festeticsek által betelepített német iparosok a keszthelyinél 
fejlettebb, tagoltabb, specializáltabb városi közösségek értékrendjét hozták 
magukkal a magyar mezővárosba. Asszimilációjuk, alkalmazkodásuk a helyi 
körülményekhez legalább két ok miatt is hosszabb ideig tartott. Mivel a 
birodalom különböző területeiről érkeztek, csak Keszthelyen, éppen a közösség 
tagjaiként kovácsolódtak — a tősgyökeres keszthelyi polgársággal szemben — 
etnikai közösséggé. Ez pedig önmagában is lelassította az asszimilációt. 
Szólnunk kell a befogadó közösségről is, amelynek fenntartásai ugyancsak 
érthetőek voltak, s szintén nem gyorsították az asszimilációt. Ezek a 
fenntartások a kifejezett ellenkezés formájáig jutottak, ugyanis a földesúr 
által betelepített német iparosok, akiket adókedvezmények mellett kölcsönökkel, 
ingyen építőanyaggal, élelemmel támogatott, nemegyszer a tősgyökeres iparosok 
konkurrenseiként jelentek meg a lokális piacon. A tősgyökeres keszthelyi 
polgárság fenntartásait mutatja az is, hogy a két végrendeletnél tanúként 
felvonuló több mint 10 városi elöljáró és tisztviselő között mindössze egyetlen 
német nevű szerepelt: Steiner György németvarga, városi esküdt. 

A következőkben Steindl György kapcsolatait vázolom fel, az egymásra épülő, 
a személyes érintkezés gyakorisága alapján elkülöníthető körök szerint. A 
Steindl házaspár háztartása 4 főből állt, a férjen és a feleségen kívül 
állandóan velük lakott a szolgálólány és a házban külön szobában lakó legény. Az 
öt megmaradt Eichner 'gyerek közül három — Antal, Anna és Julianna — 
Keszthelyen élt családjával. Közülük a legszorosabb kapcsolatot Eichner Annával 



175 

és annak férjével Lichtenvolner Ferenc ácsmesterrel tartották. Gyermekeik 
keresztszülei is Steindl György és Horváth Terézia voltak. A rokonok közé 
tartozott Puli János, Horváth Terézia húgának fia, akit végrendeletében nevelt 
gyermekei elé helyezett. A személyes érintkezés gyakoriságát illetően tehát a 
háztartásban velük együtt élő személyzet és a helyben lakó rokonok alkották a 
belső kört. 

A mezővároson belüli társadalmi kapcsolatok fontos figurái voltak Steindl 
életében nemes Csák Antal, a nemesi Communitas esküdtje és Steiner György városi 
esküdt. A Csák Antallal való kapcsolat Steindl Keszthelyre érkezéséig nyúlhat 
vissza, mert Horváth Teréziával 1811-ben kötött házasságának egyik tanúja is ő 
volt. Csák Antal jogi tanácsokkal segítette Steindl Györgyöt, s így mértékadó 
személyiség lehetett életében. Az egyetlen német etnikumú városi esküdt, Steiner 
György pedig ugyancsak sokat segíthetett a dolgok megfelelő menetének 
egyengetésében. 

A külső körön találjuk Steindl üzleti kapcsolatait. Közülük is ki kell 
emelni állandó nyersanyagszállítóját, a soproni Kling Fülöp rézművest, /7/ mert 
az ő közvetítésével vásárolta az alsó-ausztriai Hirtenberg hámorából a 
mesterségéhez megkívántató rezet. Saját szállítóeszköze nem lévén, állandó 
üzletfele volt még Novata György keszthelyi fuvaros. Végül a vevőket kell 
említenünk, akik egy Keszthely körüli 25 km rádiuszú körön belül helyezkedtek 
el. A három — régión belüli — mezőváros (Sümeg, Tapolca és Marcali) mellett a 
községekben lakók kettős szálon kötődtek Keszthelyhez. Az egyik szál a 
mezővároshoz közvetlenül kapcsolódó hegyközségekként, a másik pedig a Festetics 
uradalom birtokaiként fűzte őket egybe. Az üzleti kapcsolatok ilyetén 
alakulásának magyarázata: Keszthely uradalmi központból kifejlődő mezőváros 
léte. A keszthelyi kézművesség kiterjedtségének és fejlettségének jele, hogy ki 
tudta elégíteni a több mint 50 ezer főt számláló piackörzetének /8/ 
iparcikkigényét. Az ipar bizonyos határon túli kiterjesztése azonban nem volt 
kifizetődő, két-három legénynél többet egyetlen iparos sem tartott. E határ 
elérése után a megtakarításból általában szőlőt vettek. 

Az üzleti kapcsolatok a végrendeletben leggyakrabban az elvégzett munka ki 
nem fizetése miatt fennálló adósságként jelentkeznek. E jelenséc 
kiterjedtségéből és a viszonylag jelentős tartozásokból arra következtethetünk, 
hogy a lokális piac szűkössége és késztermékeinek luxus jellege miatt Steindl 
Györgynek gyakran kellett folyamodnia a kényszerhitelhez késztermékei 
értékesítése érdekében. Vevőkörébe elsőrsorban a vármegyei birtokos nemesség és 
a módosabb polgárság, illetve kisebb mértékben a jómódú gazdák tartoztak. Ez 
alapvetően termékeinek jellegéből adódott, amelyek a háztartás-vendéglátás 
fogalomkörébe tartozó funkcióknak feleltek meg, drágák voltak és bizonyos 
mértékig a felhalmozás funkcióját is ellátták. A fémtárgyak értékrendjében a 
rézeszközök az arany-, ezüst- és óntárgyak után következtek. 

Steindl György és felesége hagyatékának árverésén 129 fő vásárolt valamit, 
a jelenlevők ennél bizonyosan többen voltak. Az árverés vevői között a következő 
társadalmi-foglalkozási csoportok képviselőit találhattuk meg: Vármegyei 
tisztségviselők, városi elöljárók és tisztviselők, egyházi személyek, az 
uradalom alkalmazottai, mezővárosi magyar és német iparosok, valamint a 
Keszthelyen élő zsidók. 

E csoportok tagjai rendi állásuk, etnikumuk, felekezetük, foglalkozásuk 
szerint különböznek egymástól, ha nem is mutatható ki valamennyi itt felsorolt 
jellemző szerinti különbség közöttük. A vármegyei személyiségek a történelmi 
hagyományoknak megfelelően katolikus magyar nemesek. A városi elöljárók és 
tisztviselők ugyancsak katolikusok, de valamennyien nem nemesek és közöttük már 
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akad — igaz csak egyetlen — német etnikumú. 

Az uradalmi alkalmazottak etnikai-felekezeti megoszlása vegyes. A szigorúan 
vett uradalmi tisztségviselők, hivatalnokok — fiscalis, tiszttartó, kasznár, 
inspector, cancellaria director — magyarok voltak. Az uradalmi szakemberek --
építész, építőmester, erdész, tanár a Georgiconban -- általában német nevűek 
voltak. S itt kell említeni azokat a keszthelyi zsidókat is, akik közvetlenül az 
uradalom szolgálatában álltak, annak kereskedelmét bonyolították le és az 
uraság, vagy az urasági fábrikák házában laktak. 

A Festetics uradalom jelentősége tehát meghatározó Keszthely mezóvárosi 
fejlődése szempontjából. Ezt csak megerősítette az, hogy az uradalom mint 
városfejlesztő tényező maga kezdeményezte az idegen etnikumú vagy felekezetű 
egyének betelepítését, és ezzel kialakította azt a három alapvető 
etnikai-felekezeti csoportot, amely a dunántúli mezőváros 19. századi polgári 
fejlődésének hordozója lett: a katolikus magyarok és németek, illetve a német 
nevű -- elsősorban Ausztriából és Morvaországból bevándorolt -- zsidók 
etnikai-felekezeti csoportját. 

Az iparos réteg nemcsak etnikumában, de foglalkozásában is különbözött. A 
katolikus német iparosok a modern, nem hagyományos mesterségeket űzték 
elsősorban. Az árverésen vevőként megjelent asztalosok, lakatosok, pékek, 
kalapos, kőfaragó, organakészítö, üveges, rézműves, festő, németvarga közülük 
kerültek ki. A mezőváros magyar iparosai többségükben a hagyományos 
mesterségeket folytatták, úgymint fazekas, csizmadia, takács, szűcs, 
mézeskalácsos, szabó, tímár stb. 

Az uraság engedélyével megtelepedett, s többnyire az ö birtokán lakó 
keszthelyi zsidók az uradalom és a mezőváros kereskedelmét tartották kezükben. E 
funkcióban szerepük domináns volt, de nem kizárólagos, mert ugyancsak az árverés 
vevői között találhattunk egy-egy keszthelyi magyar, illetve német kereskedőt 
is. 

Természetesen a fentebb felsorolt három polgárosodást hordozó 
etnikai-felekezeti tényező súlya a Dunántúlon városonként eltérő, s ez nemcsak 
mennyiségi, hanem minőségi változást is eredményez. Keszthely tényleges 
etnikai-felekezeti spektruma pedig ennél valamivel .szélesebb. Elenyésző számú 
református felekezetű lakost is találhattunk, akik saját lelkészt sem tartottak. 
Etnikai téren pedig Varasd irányából kisszámú délszláv bevándorlást 
tapasztaltunk, elsősorban az aratók és cséplök, de részben az iparosok körében 
is. S említenünk kell még a mezőváros szélén lakó cigányságot is, amelynek 
jelenlétét Keszthely korabeli várostérképén a "Cigánygyep" elnevezés is 
igazolja. 

JEGYZETEK 

/l/ Országos Levéltár Filmtár, A 3765 és A 3766 

/2/ Országos Levéltár, a Festetics család birtokgazdálkodási iratai 
(P 275), Községi iratok, Keszthely 2/e összeírások. 

/3/ Zala Megyei Levéltár, Törvényszéki iratok, Befejezett perek 52/462. 

/4/ Zala Megyei Levéltár, Törvényszéki iratok, Befezezett perek 52/462. 
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Ibi Országos Levéltár, a Festetics család birtokigazgatási iratai (P 274), 
az ügyészi hivatal iratai (R16 D 228). 

/6/ Országos Levéltár, a Festetics család birtokigazgatási iratai (P 274), 
az ügyészi hivatal iratai. 

/ H Kling Fülöp római katolikus rézműves 1803. augusztus 10-én esküdött fel 
soproni polgárnak. Szülei: Kling Mátyás mészáros a svábországbeli 
Jetingen helységben és Mária. 1831-ben megválasztották Sopron város 
külső tanácsosának. Forrás: Házi Jenő: Soproni polgárcsaládok, 
Akadémiai Kiadó, 1982. Budapest I. kötet 249. o. 

IBI Erről bővebben ír Bácskai Vera — Nagy Lajos: Piackörzetek, 
piacközpontok és városok Magyarországon 1828-ban, Akadémiai Kiadó, 
1984. Budapest, 46. o. 





RENDI TÁRSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÓDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Gajáry István: 

A PESTI HUPF-MAYERHOFFER CSALÁD. A TÁRSADALMI ÁTRÉTEGZŐDÉS EGY TIPIKUS 
ESETE A 18-19. SZÁZADBAN 

A század végének Magyarországában — Mária Terézia, majd még inkább II. 
József reformjai következtében — erőteljes bomlásnak indult a feudális 
társadalom. Ennek egyik jelensége volt a hagyományos városi társadalom 
átalakulása, aminek részét képezte a helyi hivatalos arisztokrácia kialakulása 
is. 

A következőkben egy konkrét család több generációjának életén kísérlem meg 
e társadalmi és gazdasági szerepkörök változását nyomon követni. 

A vizsgált család Pest egyik legtehetősebb famíliája volt a 18. század 
közepén. Első generációjának két ismert tagja a jelentékeny iparosok között 
szerepelt: mind Hupf Tamást, mind Mayerhoffer Andrást megtaláljuk az 1746/47-ben 
legtöbb jövedelemadót fizető 72 fő között a városban. /I/ 

Átnézve a családfán a foglalkozásokat, (II. sz. kimutatás) szembetűnő az a 
változás, amely a harmadik nemzedék idején következik be, s amely időben a 
jozefinizmus korával kezdődik. Az első két generáció férfitagjai és a nők ismert 
foglalkozású férjei — egy kivétellel — iparosok, míg azután két katona és egy 
tisztviselő mellett férjekként is inkább katonatiszteket, ügyvédeket, 
gyártulajdonost és tisztviselőket találunk. A bizonytalan vagyoni állapotot 
jelentő fogadós, Csank Mátyás kor alapján még inkább a második nemzedék részének 
tekinthető, míg a másik iparos-férj, Neumayer Miklós fodrászként szerepel, de a 
mesterek között nem sikerült azonosítanom, ugyanakkor tudjuk róla, hogy már 
1781-ben egyik legjelentősebb tőkemozgató volt a városban, s jelentős 
ingatlantulajdonosként számolhat vele a kutató. /2/ 

E folyamat a következő nemzedékre odáig jut, hogy a Mayerhoffer-családban 
egy sörfőzömester képviseli az ipart, s testvérei, sógorai tisztviselők, illetve 
egyikük ügyvéd. A Hupf-ágon jelölt leszármazottak mind Wagner Ignác bécsi 
születésű selyemgyáros gyermekei, a többiek leszármazottait nem sikerült 
fellelnem és azonosítanom a városban. Wagner gyermekeinél is érezhető e 
tendencia, hiszen Ignác is, Aloysia férje is tisztviselők, a másik két lány 
férje — egyéb adatok hiányában — éppúgy lehetne jómódú, mint szegény, bár 
ékszerészként talán az előbbi feltételezésnek van több létjogosultsága; az 
ötödik — középsőnek feltűntetett — Józsefről pedig éppenséggel biztosan 
tudjuk, hogy 1832-ben még erősen érdekelt volt apja gyárában: e minőségben nyert 
polgárjogot, s csak később, — feltehetőan csődbejutásuk, vagy tönkremenetelük 
után — "váltott pályát". Uhl Antal gyermekeiről még ennyit sem tudunk; bár 
Mátyás fia még házat birtokolt a városban, de József negyvenedik évén túl is 
csak kőfaragó legény volt Miskolcon. 

Ez a változás régóta ismert, már Marczali Henrik is felhívta rá 
figyelmünket: "...a kormánynak tendenciája is az, hogy lehető állandókká tegye a 
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városi hivatalnokokat, és természetes, hogy magok a hivatalviselt családok is 
azon vannak, hogy kiváltságos állásukat megtartsák, a városokban lassankint 
külön hivatalos arisztokrácia keletkezik. Ez azon van, hogy a város 
beneficiumait mind jobban a maga saját hasznára zsákmányolja ki. Az egyenes 
sikkasztás eseteitől eltekintve is, nagyon sok jele van az ilyen patricius 
garázdálkodásnak, mely az ager publicust saját birtokának nézi." 

A fentiek során a foglalkozási átrétegződés láthatd, de a Marczali által 
megfogalmazott törekvés azáltal válik igazán képletessé, ha hozzátesszük: az 
első nemzedékek majdnem minden tagja választópolgár (százados, külső tanácsos) 
volt, sőt, Mayerhoffer János még a szószólói tisztet is betöltötte néhány évig. 
Ilyenformán csak Hupf Tamás és fia Mihály nem viselt hivatalt, ők viszont céhes 
szervezetbe nem tartozó mesterek voltak, ilyenként pedig jobban kívül álltak a 
város igazgatási feladatain és saját érdekeik "hivatali" védelmének rendszerén, 
mint bárki más e családban. Korai orientálódásukat mutatja viszont Barbara, 
akinek második férje harmincadhivatali ellenőrként halt meg. 

Annyi azért mindezekből érzékelhető, hogy Hupf-családban a hivatal vonzása 
inkább csak átmenetinek tekinthető, míg a Mayerhoffer-Neumayer családokban 
uralkodává vált e tendencia. /4/ 

A hagyatékok — értékben — legtekintélyesebb részét korszakunkban az 
ingatlanok tették ki. A 18. század folyamán már gyakran spekuláció tárgya volt, 
bár a század középső harmadában e jelenség még nem érzékelhető családunknál. A 
házingatlanok a 3. generációig megmaradnak a családon belül, számuk csak 
gyarapszik. Érdekességként tekintsük át két ház értékváltozásait az évtizedek 
folyamán, amelyek az első nemzedék két tagja révén kerültek a családi "láncba". 
/5/ 

A Fehérhajó u. 10, számú telken álló házat 1739-ben 800 forintért vásárolta 
meg Hupf Tamás, halálakor ugyanezt 8000-re értékelték fel. Gyerekei, József és 
Erzsébet örökölték, de 1782-ben, amikor ezt telekkönyvezték, már csak az utóbbit 
jegyezték be, valószínűleg a testvérek megállapodása alapján, hiszen József 
hagyatékában már utalásban sem szerepel. 1791-1793-ban már 12 ezret meghaladó a 
becsértéke, s 1794-ben Argir Oöme veszi meg az újabb örökösöktől, 14.100 
forintért. 

A Reáltanoda u. 8. sz. alatt állt ház már 1833 előtt Mayerhoffer András 
tulajdona volt. A telekkönyvi bejegyzésekben nem következő nyomon, hogy halála 
után hogyan öröklődött, s milyen értékben számították. Erre csak a leltárak 
utalnak: 1786-ban 1659 Ft, 1791-1793-ban már 9 ezret meghaladó a becsérték, s 
Mayerhoffer Anna javára jegyzik be 10.000 értékben. Anna már 1800-ban eladja 
9.500 Ft-ért, s vevője az a Duliczky József, aki — özvegysorsra jutva, később 
— unokahúgát, Neumayer Barbarát vette feleségül, s akinek hagyatékában e háznak 
már nyoma sincs. Építési iratok hiányában azonban nem jelenthetjük ki, hogy az 
említett házak ugyanazok voltak. Lehet, hogy ugyanazon a telken két ház is állt. 
Azt azonban nem szabad elfeledni: tulajdonosuk kőművesmester volt, tehát a 
karbantartáson kívüi kisebb-nagyobb átalakítások, emeletráépítések emelhették az 
értéket. Az, hogy ezen ̂ munkák valójában arányban álltak-e a hirtelen 
áremelkedéssel, ma már szinte lehetetlen megtudni. 

A későbbiekben a házak csak egy-egy nemzedék során bukkannak fel, s az 
örökösök igen hamar túladnak rajtuk. De a spekuláció sem ritka: Neumayer Miklós 
is, Wagner Ignác is birtokoltak lakóházat rövidebb ideig, s jelentős felárral 
adtak túl rajtuk; Mayerhoffer Anna örökrészeinél is tapasztalhatunk hasonlókat. 
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S ezek még csak a házingatlanok voltak, hiszen a spekulációnak legalább ilyen 
arányban képezték- alapját a szőlők. 

A csepeli és budaőrsi szőlők telekkönyvi követésére mennyiségük és 
szétszórtságuk miatt nem vállalkoztam, hiszen a reformkorig minden családban 
volt legalább egy, esetleg több részből álló nagyobb szőlő, több helyen 1-2 
présházzal együtt. Több helyen találni még szántót is, Mayerhoffer János 
hagyatékában pedig külön kiemelik, hogy házaihoz tartozik egy-egy kültelki rét 
is. 

Az ingatlanok összértékét számítva megállapítható, hogy — a szegénynek 
számító Uhl család kivételével — értékük mindenhol önmagában is jelentős 
összeg, az ő esetükön kívül csak Rgina asszony háza s szőleje marad tízezer 
forint alatt. Ezek az értékek — minden spekuláció és mobilizálás ellenére is — 
a vagyon 75-80 %-át teszik ki, ami fölé csak pont az említett két esetben 
emelkedik, s harmadikként csatlakozik hozzájuk Mayerhoffer Anna hagyatéka, ahol 
viszont, a lakóház értéke magában foglalja az eladott ingóságok árát is: tisztán 
ingatlanértékben ez lecsökkenhet akár 75 %-ra is. /6/ A 75 % alá mindössze két 
esetben csökkent az ingatlanok vagyonaránya. A fiatalon elhunyt Hupf József 
halála után éppúgy özvegye forgatta tőkéjét, mint Wagner Ignác halálát követően, 
bár a két eset között lényegi eltérés is van: Hupf József hagyatékában - tíz 
évvel halála után! - nem kevesebb, mint tíz, 6-700 Ft közötti értékű 2-3 éves 
tőkekihelyezések nyugtáit találjuk, míg Hupf Eleonóra egyetlen tételben, Rosina 
lányának kölcsönözte a pénzét. 

Ha már a pénzkölcsönzést tekintjük végig, fel kell hívnom a figyelmet e 
folyamat reciprokára, a felvett összegekre is. Amint a családfáról is 
leolvasható, számos esetben marad vissza férje után az asszony, aki — más 
jövedelemforrás hiányában — kamatozó kölcsönt ad, és vesz fel. Utóbbinak .aránya 
ugyanúgy változó, mint a kiadott összegeké. Wagner özvegye a már említett 
egyetlen kölcsöntől eltekintve nem mozgatja vagyonát. Ezzel szemben Hupf Tamás 
özvegye és nászasszonya jelentős összegű pénzt mozgat meg, akárcsak Hupf 
Erzsébet, vagy ennek — szintén Erzsébet nevű — lánya. S bár e tőkék jelentős 
része kifizetetlen számlákból áll össze, túlsúlyt mégis a kamatozó, kölcsön 
jelent, többnyire 1000 Ft alatti összegekből összeállva, bár előfordul hatezer 
értékű kölcsön is. Mindezek között azonban legérdekesebbnek tűnik az a jelenség, 
hogy a kamatozó kölcsönök családon belül jönnek létre, főként a nagyobb összegek 
esetében. (Arányuk 60 %-ra tehető.) 

+ + + 

Mint láttuk, az ingatlantulajdonok esetében még kimutatható volt a 
nemzedékek közötti változás, ami — természetesen — • nem (kizárólag) a 
foglalkozási struktúra megváltozásából eredt: icőközben fokozatosan 
visszafejlődött a városi mezőgazdaság is és az értékrendek is erősen 
megváltoztak. Ilyen párhuzamosságot már nem találni a pénzforgalomban, de 
nyilván találhattam volna pl. az ingóságokat sorra véve. Ezeket azonban a 
társadalmi körülmények és meghatározó külsőségek mellett a gazdasági-technikai 
fejlettségen túl az ízlés, a divat is oly mértékben befolyásolta, hogy ettől 
eltekintettem. További részletezésnek azért sincs sok értelme, mivel egyetlen 
esettanulmányból általános történelmi tanulságokat levonni nem szabad. 

A fent vázolt családról az eddigiekben főként a művészettörténeti 
irodalomból tudtunk. Ez az irodalom azonban — a jelek szerint — megelégedett 
azzal, hogy a három Mayerhoffer munkásságát ismertesse, elemezze, főként 
stíluskritikai alapokon. Bár egyesek építészeti jelentőségüket erőben vitatták 
és vitatják ma is, hiszen perdöntő bizonyítékkal alig tulajdoníthatunk nekik ma 
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is ismert építményt, pl. id. Andrásnak a pesti Péterffy-palotát. /7/ Még a 
pontos filológus hírében álló Révhelyi (Réh) Elemér is átsiklik afölött a tény 
fölött, hogy Peitmüller József kőművesmester féltestvére volt Jánosnak és 
Andrásnak, akikkel a mesterjog megszerzése, illetve a remekfeladás 
megakadályozása miatt a tanács előtt "perlekedik". /8/ Egyetlen tanulmány 
foglalkozik a család egy más tagjával. Moess Alfréd írása ez, aki a családi 
kapcsolatok -- Hupf József munkásságához szükséges — részét ismertetve hívja 
fel a figyelmet a genealógiai fontosságára. Miután a családnak más jelentős 
tagja nem volt, hiszen Wagner Ignác éppúgy helyi jelenség, mint a tisztviselői 
kar, ők csak elvétve, néhol szerepelnek, nagyobb munkákban pedig esetleg csak 
utalás szintjén. 

A családfát és a hozzá tartozó életpályát szinte kizárólag hagyatéki iratok 
alapján állítottam össze, /9/ egyetlen kiegészítő támpont a hivatkozott 
Moess-cikk volt. /10/ A bekeretezett 15 személy hagyatéki iratai és a hozzájuk 
kapcsolódó leltárak a család jó tükrének mutatkoztak, jól követhetők az 
értékrendi változások is. S ami talán mindennél fontosabb: hallatlanul sok 
energiától kímélik meg a kutatót az indulás nehézkes szakaszában, hiszen 
egyetlen örökösödési ügyiratból nem ritkán két nemzedékig is nyomon lehet 
követni a leszármazottakat. Körük így nem lesz teljes, de a konkrét anyakönyvi 
kutatásokhoz -- amennyiben erre is szükség van — jó és biztos kiindulási alapot 
nyújt. 

A kutatás jelenlegi szintjén úgy tűnik, maradéktalanul sikerült 
feldolgoznom e családra vonatkozóan a pesti levéltár hagyatéki iratanyagát, s 
szúrópróba szerűen folytattam a keresést a tanácsi iratok egyéb állagaiban és a 
törvényszéki hagyatéki iratokban is. Az eredmény korántsem mondható teljesnek és 
lezárhatónak, hiszen pl. a polgári peres és csődiratok is számos ponton 
kiegészíthetik genealógiai ismereteinket, nem is beszélve a gazdaságtörténeti 
adatok mélyebb összefüggés-feltáró adottságairól. Hiszem, hogy nagyobb számú 
hasonló összeállítás segítségével közelebb kerülhetünk az empirikusan 
megismerhető történelmi folyamatok lényegéhez is. 

+ + + 

Végezetül köszönetet szeretnék mondani Bácskai Verának, Farbaky Péternek és 
Gyáni Gábornak, akik ösztönzésükkel és tanácsaikkal jelentősen segitették 
munkámat. 

JEGY/F1 EK 

/l/ Hit Budapest lovriros Ieveltdrn IV. 1212/n. Pest varus Addhivntnldnak 
iratai. Portions Ansehlag 1746/47. -- Az 1493 addzdbbl 1214 fizetett 
jiivedel emadu I, tiilnynmn res/ben 1-4 It. khziitt, s mindhss/e 72 aznk 
s/;ima, akik -- egy vagy ket jiivedel emfurrris utan -- I) It-nt, vngy ezt 
meghaladd iiss/eggel adb/tnk. I'I : Peitmiiller Jh/sef knmuves 1 egeny 3,50 
It-ot. ipara, 4 It-nt kuusina ja utan fi/et (474. sz.); t Hip f lam.is ha ]umes-
ter 1(1 It-ot (547. s/.); MayerhnlTer Andras komuvesmoster H It-nt (558. 
s/.); Mayerhnffer Janus "naps/ainns" pedig 2,5(1 It-ot add/ik e cimen 
(712. sz.) 

/2/ llaeskHi Vera: Pen/- us aruhitul Pes ten a XVI II. sz.i/ad masndik felehen. 
Ta'nu I imnTyok Budapest Mill l.jahnl XVI I 1 . kht.et.. (|97l) 17(1. p. 
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/3/ Marczali Henrik: Magyarország története II. József korában. Bp., 1885. 
I. köt. 182. p. 

/4/ Duliczky Józsefet, aki második felesége révén került a vizsgálatba, 
hűtlen pénzkezelés miatt elmozdították állásából. Vö. Schmall Lajos: 
Adalékok Budapest székes főváros történetéhez. Bp., 1899. I. köt. 192. 
P-

/5/ A telkek azonosításához az alábbi munkákat használtam: Pest város to-
pográfiai mutatói. Szerk.: Bácskai Vera. I. köt.: Belváros, Lipótvá-
ros. BFL, 1975. 338. p. II. köt.: Terézváros 1-2. rész. BFL, 1982. 485. 
p. — A z átszámozásokból adódó esetleges félreértések miatt az ingat-
lanok mai helyét adom meg. A telekkönyvi források közül felhasználtam 
még: BFL IV. 1215/a. Pest város telekkönyvi iratainak gyűjteménye. Te-
lekösszeírások 1820 k.-1870 k., valamint IV. 1215/f. Uo. Zaiger 3. kö-
tet minden vonatkozó bejegyzését. 

/6/ A ház mellett — részletes leltár készítésével, tételenkénti árveréssel 
— eladták szőlőjét is. Az összesített eladási értékből, amely a lel-
tárban az ingatlan értékeként került feljegyzésre, 18 % volt az ingó-
ságok (bor, szerszámok, stb.) ára. 

H l Mai címe: Bp., V. Galamb u. 1. = Pesti Barnabás u. 2., e házban működik 
a Százéves Étterem; építtetője somoskeői Péterffy János báró volt, 1753 
-1755 körül. 

/8/ BFL IV. 1202/a. Pest v. Tanácsa iratai. Tanácsülési jegyzőkönyvek 17. 
kötet 210. fol.: 1752. szeptember 21. 

/9/ BFL IV. 1202/cc. Pest város Tanácsának iratai Testamenta et inventaría 
c. állagból: 

a.a. 854. Hupf Tamás; 
a.m. 7. (Mayerhoffer) Regina; 
a.m. 503. (az előbbi két irat másolata mellett) Mayerhoffer Já-

nos és n. Hupf Erzsébet, Mayerhoffer Anna, Neumayer 
Miklós és n. Mayerhoffer Erzsébet; 

a.m. 662. Peitmüller Klára; 
a.m. 1105. Hupf József; 
a.n. 485. Dunkl Teréz és férje; Uhl Antal, 
a.n. 1930. Neumayer Teréz és 
a.n. 2333. Duliczky József hagyatéki iratai. 

IV. 1202/g. Pest város Tanácsának iratai Missiles 
a.m. 5002. Hupf Barbara és férje, Csida Mihály öröksége. 

IV. 1342/e. Pesti Országos Törvényszék iratai. (IV. kútfő:) Hagyatéki 
iratok 67/1860. Hupf Elonora iratai. 

Hiányos adatai miatt nem kerülhetet felhasználásra Hupf József 
1795. évi, valamint Mayerhoffer János és neje 1796. évi hagyatéki lel-
tára ugyanezen jelzetek alatt. Neumayer Tódor tanácsnok neje, szül. 
Petz Franciska 1842-ben iktatott hagyatéki irata agy 1909. -év-i iratsze-
relés következtében ismeretlen helyen lappang. 

A kutatáshoz felhasználtam még a Budapesti Történeti Múzeum Kis-
celli Múzeuában őrzött Schoen Arnold-féle adatgyűjtést is. 

/10/ Moess Alfréd: Egy 1B. századi pesti kőfaragómester munkássága. Ada-
lék a 18. századi magyar építéstörténethez. Művészettörténeti Érte-
sítő 197. 245-1249. p. 



I. sz. kimutatás 

A HAGYATÉKI LELTARAKBAN SZEREPLŐ VAGYONTÁRGYAK, AZOK 
ÉRTÉKE ÉS MEGOSZLÁSA 
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aktiv vagyon = 100 % 

Hupf Tamás 
1765 1 1 2 14.112 77,2' 38 

? Regina 
1786 1 1 2 7.988 85,7 9,1 7 10,6 

Dunkl Teréz 
1787 1 1 974 75,1 0,1 

Peitmüller Klára 
1788 1 2 3 16.253 69,5 21,6 7 38,5 

Mayerhoffer János 
1791 4 7 3 1 1 16 76.140 78,3 7,6 1 12.9 

Mayerhoffer János 
és n. 
Hupf Erzsébet 

1793 4 7 3 1 1 16 81.568 75,5 9,3 2,4 10,8 

ugyanők 
1794 4 7 3 1 1 16 89.659 79,1 8,3 2,8 4,6 

Hupf József 
1800 2 1 3 31.029 67,6 27,5 10,2 25,5 

Mayerhoffer Anna 
1803 1 1 2 41.701 94,3 1,7 

Hupf Barbara 
1805 0 4.032 - 69,7 0,6 7,5 

Uhl Antal 
1820 1 1 2.465 97,4 8,3 

Neumayer Miklós 
és n. 
Mayerhoffer 
Erzsébet 1833 1 3 1 5 69.421 77,6 10,5 5,8 71 

Neumayer Teréz 
1833 0 52 1182 

Duliczky József 
18?7 1 1 2 18.299 7 113,6 

Hupf Eleonora 
1860 1 1 20.036 57 40,1 7 1,4 

Megjegyzés: A hagyatéki leltárakban szereplő értékeket — a könnyebb át-
tekinthetőség kedvéért — átszámítottam konvenciós forintra, 
a "szokásos" kulcs szerint, azaz 1 CM (konvenciós) Ft = 2,5 WW 
(bécsi értékű) Ft, vagyis 2 Ft 30 kr. = 1,05 o.é (osztrák ér-
tékű) Ft, vagyis 1 Ft 5 kr. (Az eredeti leltárak 1820-1837 kö-
zött a bécsi, 1860-ban az osztrák értékkel számolnak.) 
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II. sz. kimutatás 

A KUPF- ÉS MAYERHCFFER CSALÁDOK LESZÁRMAZÁSI TÁBLÁJA 

X 

I TamásJ 
hajósm. 
+1761 

MAYERHOFFER 
András 

kőműves.p.vp. 
1690-1771 

I Jó.'sef | 
kőfaragó.p.vp. 

17A6-1790 
cop.Rottenberger A. 

j Barbara j 

+1805 
1.c:Han ? 
2.c.:Csida Mihály 

harmincadhív. 
ellenör+1799 

1 1 
Mihály |Erzsébet | 

hajdsnTp. 
+1792 

»1782 

J L 
ános I 

kümüvesm. 
p.vp.szószólt 

1720-1780 

András 
kömüvesm.p.vp. 

1725-1785? 

IEleonórái 78Í-1Ö6Ö 
Klára 
1783-

c.WAGNER Ignác 
selyemgyáros 

+1850 

Erzsébet 
1784-

C.Lechner Ján. 
kamarás,p.vp. 

Ama 
1788-

c.Halász 
Ign.ügyv? 

Mihály 
1789-838 
tanácsn. 

P-

Nortlert Antal 
1768- 1775-
katonat. katonai. 

Franciska 

C.:DUNKL Ferenc 
molnármester 

PEIT-
MÜLLER 

József 
kfimüvesm.vp 

+1786? 
2.c. :Kauímartn 

Eva 

cjNEOMAYER MJ 
parókakész. 
p.vp.+1819. 

1.c.:8udill kapitány,p? clUHL Antall 
2.c.:AR0N v.Bisztra, -Thao. 

kapitány +1820 

c.CSAMK Mátyás 
fogadós,p.vp. 

— i 1 r 
Rosina Aloysia Ama Anna Ignác József 

hivataln. hivatalnok 
+1861 e.p. 1818-65 

c.MUller c.Toraacsek c.Steidl c.Standnar 
ezüstm. Ant. ékszerész Fcrd.pü. 

tanácsos 

i r i 1 
József Adolf Ludailla Geysa 
vendéglős aranyműves magánzó vendéglős 
1834- 1835- 1837- 1843-1866 

T Erzsébet Káíoly 
sörfózóa.p. 

+1833 
c.Svaboda C.Popovits c.Petz c.Czabay C 

Jozefa Ant.ügyv. 
p.vp 

Tódor Károly Antal József Mátyás Mátyás 
tanácsn.|/teáile 

1772- 1775- 1778- 1766-

Ama 

± 
1 fiú 
3 lány 

P.+1836 

1774-
c.Kcnit-
scher 

Anna 
1801-

Rövidítések: c. cop. - házasság 
p. - polgár /Pesten/ 
vp. = választó polgár, százados, külső tanácsos 

A leszármazási tábla csak hagyatéki iratok alapján készült, anyakönyvileg nem ellenőrzött adatokat tartalmaz. Ennek megfelelően a feltüntetés 
sorrendje nem jelent születési sorrendet! 





III. NAGYBIRTOK ÉS NÉPESSÉGE, PARASZTI TÁRSADALOM — PARASZTI CSALÁD 
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RENDI TÁRSADALOM -- POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÓDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Papp Klára: 

JOBBÁGYI TÁRSADALOM A 18. SZÁZADI BIHARI MAGÁNFÖLDESÚRI BIRTOKON 

Előadásomban vizsgálódásaim köre Bihar vármegyének döntően arra a 206 
településére, annak jobbágylakosságára terjed ki, amelyet a II. József-kori 
népszámlálás /l/ (részben vagy egészben) a világi magánbirtok kezén talált. 
Elsősorban az a cél vezetett, hogy bemutassam, mely források felhasználásával 
tartom elképzelhetőnek, egy viszonylag behatárolható terület, a bihari 
magánbirtok jobbágyi társadalma struktúrájának elemzését. 

Mivel a jobbágyi lét szempontjából meghatározó tényezőnek tartom a birtokos 
személyét, e helyütt is utalni kívánok a megye birtokstruktúrájában 
bekövetkezett alapvető változásokra. A török elleni ún. "visszafoglaló háború" 
megindulását követően Bihar vármegye nemessége kinyilatkoztatta a királysághoz 
tartozását, s onnan kért (és kapott) főispánt Benkovics Ágoston váradi püspök 
személyében. Az erdélyi adószedőket ennek megfelelően nem is engedte be a 
területére. /2/ 

A török kiűzését követően a királyi kamara és főleg a vagyoni és hatalmi 
pozícióit egyaránt visszaszerezni kívánó katolikus egyház birtokgyarapításának 
vagyunk tanúi, elsősorban a magánbirtok rovására, amely folyamat a Rákóczi 
szabadságharcot követő időszakban is tovább folytatódott. /3/ Az viszont 
természetesnek tekinthető, hogy a magánbirtok azon képviselői kaptak 
személyükben és birtokukban is megerősítést, vagy nyertek újabb adományokat, 
akik az uralkodóházhoz fűződő hűségüket a felszabadító háború és a kuruc harcok 
idején is bizonyították (Csáky István; Bánffy György, erdélyi gubernátor; 
Eszterházy Pál, nádor; gróf Dietrichstein, kamaraelnök stb. /4/ 

A világi magánbirtok mezővárosai, falvai és praediumai az átrendeződések 
eredményeként Rebegány-Lázur falu kivételével a belényesi járásból teljesen 
kiszorultak, viszont a többi négyben jelentős számban előfordulnak, különösen 
igaz ez az érmelléki, sárréti és váradi járásokra. Várad 1692. évi bevételétől a 
18. század húszas éveiig számos tényező akadályozta továbbra is a békés 
termelőmunka folytatását, az időlegesen elnéptelenedett falvak újraéledését 
(tatárbetörések, rácdúlás, a császári haderő többszöri átvonulása, az 1709-10 
évi pestisjárvány stb. /5/ 

A visszafoglaló háború terheiből is jelentősen kivette részét a megye 
jobbágylakossága, hiszen pl. 1696-ban 25 ezer rénes forintot vetettek ki rájuk, 
és szép számmal találhatjuk őket (1707-ben kb. háromezer főt) a szabadságharc 
tiszántúli ezredeiben is. /6/ 

Ilyen körülmények között a birtokosok jórészt a terhek könnyítésével, 
mentesítésekkel, de esetenként a kötöttségek szigorításának eszközével 
igyekeztek a népességet megtartani. Ezzel gyakorlatilag folytatódott az a 
folyamat, amely a 17. századra, de a magánbirtok esetében főleg az 1660-as 
éveket követően kialakult, illetve azt lehet mondani, hogy a jövevények 
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megtartásának igénye még a szabadságharc után nőtt meg igazán. Igaz, Bihar 
vármegye már a szabad költözési jog országos elismerése (1715) előtt, 1711-ben 
azt hozta törvénybe "ki ahol most van, ott lakjék", de már 1712-ben, Pontz 
Zsigmondné székelyhídi colonusainak ügyében csak a szökve távozókra mondott ki 
jószágvesztést, egyébként pedig a megye fóruma elé utalta a bejelentett ügyek 
elbírálását. Ili A századvég bonyolult, viszonyai között és után a szabad 
költözés joga jelentős számban válhatott a szolgáltatás elviselhetőbb formájának 
(a dézsma mellett meghatározott, 3-12 nap közötti robot) elterjedéséhez. 

Az 1728. évi országos összeírás megyei adatai szerint /8/ a magánbirtok 
jobbágyságának 19,9 %-a röghözkötött,, s 80,1 %-a szabadon költöző (a 
mezővárosokban is csaknem azonos az arány 20,9-79,1). A röghözkötöttek száma az 
érmelléki (20,32 %) és a váradi járásban (47,5 %) a legnagyobb, ugyanakkor 
figyelemre méltó, hogy a mezővárosok közül csak Margittán (9 fő), Élesden (14 
fő) és Telegden (10 fő) írtak össze közülük. A sárréti és a szalontai járásban 
oedig csak költözési joggal rendelkezőket jegyeztek fel. 

Mivel az általános tendencia a költözési jog elismerése, sajátos, hogy a 
Csáky család margittai uradalmának iratai között számos esettel találkoztam, 
ahol — a 17. század gyakori példáihoz hasonlóan — kezeslevéllel tudta a 
birtokos a lakosokat az örökös jobbágyi állapot vállalására szorítani. 1737-ben, 
amikor Csáky Zsigmond özvegye, Haller Kata asszony törvényszéke előtt a 
Margittáról elszököttekről vallottak a tanúk, bizonyos Nagy Péter és Nagy István 
ügyében maga a mezővárosi bíró, Egeresi István állította, hogy még az ap-
juk "bizonyos törvénytelen esetek miatt adta magát örökös jobbágynak". /9/ 
1743-ban a szúnyogdi Csordás Miklós fiáért, Jánosért vállaltak J<ézességet 
"állandó lakos és napos lészen az uraság földjén". /10/ 1754-ben, ""amikor a 
fegyvernek! Juhász Demeter azzal a kérelemmel fordult Ferdényi Gábor 
prefektushoz "ökreim vannak, telek nélkül nem élhetek", az ügy elintézésével 
megbízott számtartó a marhátlan Dávid János telkét szemelte ki e célra. A 
végrehajtás során azonban már a következőket jelentette: "Dávid János magát 
ezentúl jobbágynak obligálván... meg hagyattatott". /II/ A további mintegy 
tizenöt 1121 eset azt igazolja, hogy a Csáky uradalomban az örökös jobbágyság 
vállaltatása a jelzett időszakban elfogadott gyakorlat volt. 

A margittai uradalom zálogbaadása előtt, 1755-ben 1131 elkészített 
összeírás a subditus (alatvaló) elnevezést használja a 128 örökös jobbágy (14 %) 
megnevezésére, szemben a 767 összeírt taxalistával (86 %). 

A két mezővárosban, Margittán és Berekböszörményben élnek túlnyomórészt 
taxalisták (csak 2-2 subditust jeleznek), illetve Szalárdon taxafizető mind a 
156 fundussal rendelkező. A forrás tanúsága szerint a birtokosi akarat ellenére 
a népesség jogállása mégis a megyei állapotoknak megfelelően alakul. Ugyanakkor 
eltérő a megyében megszokottól, hogy a sólyomkői uradalom (Bánffy cs.) 1717-ben 
és 1765-ben készített urbáriuma az inquilinusokat nevezi szabad menetelúeknek, 
akik 12 napi (vagy harmadrésznyi) szolgálatot kötelesek teljesíteni. A rajtuk 
kívüli többi — általában szintén oláh — lakost haereditariusnak. /14/ 

A Bárányi család micskei birtokán 1756 májusában /15/ írták össze a 
tizennégy település jobbágynépességét. A 401 röghözkötöttel szemben a költözési 
joggal rendelkezők száma 134. 1728-hoz képest jelentős változást lehet 
regisztrálni, hiszen akkor 59:41 arányban mutatott több örökös jobbágyot a 
kimutatás, most viszont úgy tűnik, a népességnövekedés egyértelműen ezt a 
kategóriát növelte tovább (75:25 %). Jellemző lehet, és a következő évtized 
változásaira is utalhat, hogy pl. Baromlakon 1161 az úrbéri kilenc kérdőpontokra 
adott válaszokban a lakosok önmagukat szabad menetelűnek tekintették, míg a 
birtokos, Bárányi Gábor örökös jobbágynak tartotta őket. 
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Az úrbérrendezésig az 1728. évi összeírás által közölt arányok nem 
változtak meg számottevően, bár meg kell jegyezni, hogy különösen a váradi 
járásban a röghözkötöttek rovására (54 %) történt eltolódás. A jelentősebb 
azonban, hogy módosult-e a kategóriák tartalma? A század első felében ugyanis a 
benépesítés, a továbbvándorlások meggátlásának szándéka mellett (amely, mint 
láttuk többféle megoldást eredményezett), a birtokosok csekély mértékű 
allodizálási igénye is magyarázza, hogy a teljesíthetendő robotnapok száma 
alacsony, s jelentős számban adtak módot a terhek megváltására. A 
szolgáltatások rendjének alakulására azonban a század közepéhez közeledve nem 
csupán a továbbköltözés lehetőségeinek csökkenése, hanem az a tény is döntően 
hatott, hogy a Dunántúl árutermelő majorságokkal rendelkező területeihez képest 
lassan és visszafogottan, de emelkedtek a robotigények (minimális követelésként 
írták elő egy 1750-ben tartott megyegyűlésen a 12 napot.) /17/ A vármegye 
1759-ben kiadott urbáriuma /18/ egész telekre már a Mária Terézia rendezésekor 
kiadott mértékűnek határozta meg a munkakötelezettséget. Az előírást az egyházi 
birtokokon és a váradi kamarai uradalmon kívül csak néhány — a Károlyiak kéczi, 
a Bárányi család micskei, a Dietrichsteinek diószegi, a Csákyak margittai — 
uradalom kísérelte meg érvényesíteni, miközben már kevésbé voltak tekintettel a 
jogállás különbségeire. /19/ (Hozzá kell tenni, hogy a két utóbbi birtokon, a 
kötelezően előírt 18 napon túl fennmaradó többit megválthatóvá tették, ami utal 
a tényleges robotoltatási igények korlátozottságára is). A birtokosi érdek 
tendenciája a terhek kiegyenlítődése irányába hatott, ennek azonban a királynő 
rendeletéig az országos rendezés és a helyi szükségletek hiányában még a 
kísérletei történhettek csak meg. 

Csak jelezni kívánom, hogy a helyzetet tovább árnyalhatja az egyes 
birtokosok gazdálkodásáról, szolgáltatási igényeiről kialakított kép. Hiszen a 
jobbágy gazdasága számára egyáltalán nem volt mindegy, mennyit és főleg milyen 
jellegű munkával kell robotban eltöitenie idejét. Arra is fel kell hívni a 
figyelmet, hogy különbségek lehettek — és mutatkoztak az általam eddig átnézett 
anyagban is — az előírt és a ténylegesen teljesített robot között. A Károlyiak 
kéczi birtokán (Kécz, Genyéte, Déda és Széplak portio) a libellus könyvbe 
bejegyzettnél — különösen a 104 napos szolgálatra kötelezetteknél — egy részt 
módosult az előíráshoz képest a gyalog és szekéres napok aránya, másrészt minden 
esetben kevesebb is. Pl. Dedán 70 és 89 nap, Kéczen 21 és 40 nap közötti 
1766-ban a teljesítés mértéke. Az eredetileg 12 napos szolgálatra 
kötelezetteknél viszont többet (18-22 nap között) jegyeztek be a napszámkönyvbe. 
Ebben az uradalomban (amelynek többi falva Közép-Szolnok megyében található) az 
urasági szőlő körüli munkák is nagyobbrészt jobbágyi robotban történtek, hiszen 
1768-ban /2Q/ pl. a nyitás, metszés, karózás, háromszori kapálás és kétszeri 
kötözés mellett a fedést is a lakosok végezték. Nyilvánvalóan nem képezhettek 
azonos réteget a falvak taxásai (akikben 12 napos szolgáltuk révén a szabad 
költözési joggal rendelkezőket kell látni) az Eszterházy uradalom árendás, 
szabad menetelű lakosaival, akik a robotból csak a marhahájtási kötelezettséget 
és a csekély mértékű fuvart ismerték. /21/ A földesúri joghatóság alatt a 
faluhatár használatából részesedő jobbágynépesség a szántóföldi tartozékokkal 
inkább rendelkező colonusokon kívül az inquilinusok, a zsellérek rétegeit is 
magáb3 foglalta. /22/ 

Történeti irodalmunkban a közelmúltban kap egyre nagyobb teret a 
felismerés, hogy a zsellérség korántsem feltétlenül azonos a nincstelenség 
kategóriájával. Egészen addig ugyanis, hogy az úrbérrendezés tabellái az 1/8 
telekhányad alattiakat illetik, immáron egyértelműen, e névvel, a század 
folyamán különböző értelmezési lehetőségekkel találkozhatunk: 

a./ Bihar vármegye adóösszeírásaiban 1735-től kezdődően lehet találkozni a 
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"más hátán lakó" házatlan zsellér kategóriájával, /23/ számarányuk azonban 
(megyei szinten) az első év kivételével mindig meghaladta a vagyontalanul 
összeírt zsellérekét. (1735-ben 7,5 1743-ban 15,4 %, 1753-ban 13,5 %). /24/ 

Míg eddig csak a megyei hatóságok által készítetett dicalis conscriptiokban 
lehetett a jelenségre példákat találni, a margittai uradalom 1755. évi 
összeírása hasonlóan a megyeihez, nagyobbrészt a funduson lakó subditus, vagy 
taxalista neve mellett feltűntette az inquilinusokat is. Örvendetesnek lehet 
tartani azt a tényt is, hogy ez a forrás az eddigiektől eltérően — töredékesen 
ugyan --, de utal e kategória teherbíró képességére, vagyonára is. A falvak 
utáni szöveges megjegyzés ugyanis minden zsellér számára 30 krajcár taxafizetést 
írt elő, s a jövedelemösszesítésből az is kiderült, hogy ez a funduson lakó 1/4 
telkes zsellérre, a fundussal nem jelölt, de vetésterülettel rendelkezőre és 
azokra is vonatkozik, akik mint a Bencze Péter subditus fundusán lakó Szilágyi 
Péter inquilinus (két tehénnel és 1 sertéssel) az említett kategóriába 
tartoznak. (Az uradalomban az 1/4 telkes jobbágyok is a 30 krajcárt fizetik). 
Található mással összeírt zsellér Margitta 25 jobbágytelket használó nemesénél 
is (5 eset). A vagyoni állapotra utaló feljegyzések is innen származnak. A 
Horváth Imre egész telke melletti két zsellér egyike szűcs (Pellio), a másik 
szőlőműves (fossor Vinearum), a Belizay László telkén lakó inquilinusról pedig 
azt tartják szükségesnek megjegyezni, hogy két lova van. Az adatok szerint tehát 
semmiképpen sem csupán a nincstelen zsellérek rétegét kell bennük látni, ahogyan 
eddig feltételezhető volt. 

Az a tény, hogy százon felüli (102) egy uradalmon belül az így feljegyzett 
inquilinusok száma, mindenképpen arra-kell, hogy figyelmeztessen: az 1753. évi 
adóösszeírás megyére vonatkozó adatközlése (125 fő) bizonnyal pontatlan. Ennek 
oka pedig mindenképpen az adózási gyakorlattal magyarázható, ugyanis a 
colonusokkal egyenértékű az inquilinusokra megállapított dicaszám (1731-ben 
kettőt számítanak közülük egy dicaba), /25/ ami havi 20 krajcárral számolva évi 
5 Rft 20 krajcárt jelentett, s eltitkolni pedig a fivérekkel és gyerekkel 
együtt, éppen ezt a zsellér-réteget lehetett. 

b./ Van a forrásokban szereplő zselléreknek olyan csoportja, amely valóban 
nincstelen, neve mellett semmilyen jövedelem vagy gazdasági teherbíró képességre 
utaló jelzés nincsen. Ilyen a Csarnóházán 1717-ben összeírt Rutila János 
özvegye, vagy Bíró Mihály Élesden, Nagy Bajomban az 1735-ben összeírt Szappanos 
János és Szányi András, 1763-ban Székelyhíd, Diószeg, Nagyléta zsellérei stb. Az 
eddigi példák alapján azonban nem lehetne azt állítani, hogy ez a kategória 
alkotja a zsellérként összeírtak nagyobb részét. (A vagyonos zsellérek aránya 
1735-ben 82 %, 1743 és 1753-ban 79 1763-ban pedig -77 %). 

A teljesen nincstelenek között 1735-ben a magánbirtok 94 falujában 51 
colonust, 4 inquilinust, 1 özvegyet, a miserabilis (elesett) kategóriából pedig 
27 lakost találunk. Az uradalmi összesítések, így pl. a Károlyiaké, további 
példákat őriznek. 1766-ban az ún. viskósokat is feltüntetik, akik közül Paro 
Kosztár, mivel újonnan épített és Öreg Mihályné semmivel sem tartoznak, a kéczi 
Sárándi János pedig, "a falu közpén, felek nélkül lakik". Feljegyzésük a 
birtokos számára a közeljövőben esetleg várható szolgáltatások miatt és azért is 
lényeges, mert személyük is tovább növeli a birtok értékét. /26/ 

c./ Jelentősebb az összeírt zsellérségnek az a csoportja, amely 
igásállattal és szántófölddel egyaránt rendelkezett, ilyen pl. az 1717. évi 
urbárium szerint Bánlaka nyolc inquilinusából hat, Alsó-Lugoson a három, Élesden 
pedig a nyolcbői kettő,.Bálint Ferenc qp Fekete Péter stb. /27/ 

d./ Nagyobb számú — bár pontos adatok közlésére ez esetben még nincsen 
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lehetőségem — az a cjsoport, ahol vagy jószággal, vagy szőlővel ős szénit teraő 
réttel, vagy ahogyan a példák mutatták, mesterségből fakadó jövedelemnél 
rendelkezik a zsellér. /28/ 

e./ Van egy átmeneti csoportképző tényező is, nevezetesen az, hogy 
időlegesen uradalmi vagy községi szolgálatba állva taxa, robot stb. 
mentesítésekhez jutnak a lakosok, vagy helyzetük rosszabbodása miatt folyamodik 
a birtokos e módszerhez. Tormucza János, Dédán lakó fiatalember, azért fizetett 
6 Rft robotváltságot 1766-ban a Károlyiaknak, mivel "csak maga vagyon". A 
széplaki Gezső András urasági vajdáról, aki semmivel sem tartozik, írják: 
"különben jobbágy" /29/ (a kedvezés lehetősége tehát általános). Ebbe a 
csoportba tartoznak a relicták, az özvegyek is, akiknek egy része nem adózó 
(összeírják ugyan őket, de nem számítanak a dicakat meghatározó összesítésbe). 

Az úrbérrendezésig az országos (1715-1720 és 1728 évi) összeírások és az 
általam átnézett megyei conscriptiok is igen alacsony számban közölnek 
zselléreket, gyakorlatilag tíz százalék fölé csak a sárréti és váradi járás 
mezővárosai esetében emelkedik a számuk (1753-ban 12 % és 1728-ban 21 %). A 
micskei uradalmi összeírás 1756-ban mintegy 12 %-os, a sólyonkői uradalom 1717. 
és 1765. évi urbáriuma pedig 16 %-os arányukat rögzíti. Figyelemre méltó, hogy 
ez utóbbi falvak úrhérrendezéskori adatait (16) egy 1776-ban készített összeírás 
már módosította: 

Colonus Inquilinus Subinquilius 
Urbár. 1771 Urbár. 1776 Urbár. 1772 

Száma 770 842 263 327 9 47 
%-a 74 69 25 27 1 4 

Az összeírás készítői maguk is utaltak arra, hogy több telket találtak az 
uradalom falvaiban (és lakost is!), mint ahogyan az "új urbárium" bevezetésekor 
megállapították. Emek okát itt is a mérnöki reguláció hiányában jelölték meg. 
/30/ A megyében másutt is hasonló a helyzet. A Csáky uradalomban a 80-as évek 
közepén megkezdődtek a mérnöki felmérések, a plenipotentiarius Ferdényi erre 
való hivatkozással utasított el pl. erdőhasználatra, margittai új bolt 
kijelölésére vonatkozó kérelmeket, de a munka a 9Ó-es évek közepéig is 
elhúzódhatott. A derecskei uradalomban 1808-ra fejeződött be a felmérés, s 
hasonlóan az eddigiekhez, a biztokos gazdálkodási szándékainak megerősödéséhez 
járult hozzá. /31/ 

Mivel Bihar vármegyében a 18. század hetvenes éveiig nem vált ismertté és 
általánossá a szilárd telekrendszer, a jobbágyi társadalom differenciálódását az 
igaerőbirtoklást alapul véve kívánom bemutatni. A falvak és mezővárosok adatait 
együtt vizsgálva kiderült, hogy a század folyamán elég jelentős és egyre növekvő 
számú igaerővel nem rendelkezőt írtak össze. 1763-ra a váradi járás összeírt 
népességének 76 %-a, az érmellékinek 70 %-a tartozott ide. 

Az igásállattal rendelkezők között a két igásjószággal bírók száma 
növekedett (mégha a népesség egészéhez viszonyított aránya csökkent is), a 
négyökrösök száma stagnált vagy némileg csökkent, viszont jelentősen kevesebb 
lett a hatökrös illetve az annál több jószágot tartók száma. 
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Az igásjószág százalékos megoszlása a magánbirtokokon /32/ 

I g á s á l l a t o k s z á m a 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1692 3 68 3 19 0 6 0 0 

1720 2 38 3 38 0 10 0 2 

1743 2 51 3 32 0 10 0 1 

1753 2 62 1 26 0 4 0 0 

1763 3 63 1 27 0 4 0 0 

A mezővárosokban a polarizáció jóval erősebb, a sárréti járásban (Derecske, 
Kaba, Berekböszörmény, Berettyóújfalu, Kornádi és Nagy Bajom) 1763-ra már a 
lakosok 89 %-a iga nélküli, hasonló a helyzet a váradi járásban (Élesd és 
Telegd), az Érmeiléken (Margitta, Székelyhíd, Diószeg) 83 %. A szalontai járás 
oppidumában, Nagy-Szalontán kedvezőbb a kép. A 62 %-nyi iganélküli mellett 24 % 
a kétökrös, 11 %-a négyökrös és 2 % a hatökrös gazda. A százalékos kimutatásban 
már nem is szerepeltek azok a 8, 10 és 12 ökrös gazdák, akik a föld művelése 
szempontjából a legkedvezőbb helyzetben voltak. 1743-ban 8 ökrös vagy ennél több 
5 fő (1 Margittán), 1753-ban szintén (egy 10 ökrös Székelyhídon és egy 12 ökrös 
Diószegen), 1763-ban pedig két 8 ökrös található a magánbirtok településein. 
Csaknem száz falu esetében az 1723. és 1735. évi megyei adóösszeírások adatsorai 
is rendelkezésre állnak. Az általános tendencián nem módosítanak, de felhívják 
arra a figyelmet, hogy az igaerővel nem rendelkezők száma éppen az 1723 és 1743 
közötti időben ugrik meg bizonyos területeken, amikor a jobbágyi migráció 
(Szabolcs, Békés megyékből, és az erdélyi területekről) még javában tart, s az 
uralkodó 1734-ben hozott döntése /33/ a mentes évek megszűntetéséről még nem 
érezteti hatását. (Lásd az 1. sz. mellékletet.) 

Utaltam már rá, hogy a telekhányad-mutatók alapján a jobbágyi társadalom 
rétegződését bemutatni majdnem lehetetlen. Az 1692. és az 1728. évi országos 
összeírások közölnek ugyan telekszámra vonatkozó adatsorokat, de a 
telekhányadoknak a conscriptioban szereplő igaerő birtoklással illetve a 
szántóföldi tartozékokkal való összevetése arra utal, hogy ezek nincsenek 
szinkronban egymással. 1692-ben pl. Diószeg mezővárosban egész telkesnek 
tűntetik fel azt a Szurkos Mihályt, akinek 6 ökre és 10 köböl őszi vetése van és 
azt a Harmat Mihályt is, akinek semmije sincs. /34/ A 197 telekkel összeírtból 
66 személy (34 %) rendelkezik csupán vetésterülettel, amelyek azonban az idézett 
anomáliákat mutatják. 1728-ban a sárréti járásban részben, a szalontaiban 
egészen hiányzik a telekszám megjelölés, de a tabella utáni szöveges 
megjegyzések a közölt adatok valóságtartalmát kétségbe vonják. Almaszegén és 
Kéczen pl. csak egész telkeseket írtak össze, ugyanakkor azt olvashatjuk 
"szántóföld egyáltalán nincs" -- erdő veszi körül a falut és a "kertben termett 
kukoricát kézzel művelik"... /35/ 

Bizonyosra vehető, hogy azokban az esetekben, amikor uradalmi öszeírások 
telkeket vesznek számba (margittai és micskei uradalom) nem a szántóididi 
tartozékokra, hanem a taxafizetés érdekében a településen lévő belső telekre 
gondolnak. A Csáky uradalomhoz tartozó helységekben 1755-ben fundusokról is 
írnak, a Bárányi birtokon pedig részint az igaerö nem elegendő a nagy számú 
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egésztelek megműveléséhez (a telkesek 48,4 %-nak nincs igásjószága), részint 
pedig a szántóföldi tartozékok megoszlása nem egyezik a telkekével. Micskén pl. 
75 egész telek mellett 15 köblös feletti szántó hét van a település határán (az 
1759-ben kiadott megyei urbárium 18 köblösben kívánta az egész telek után kimért 
szántóföldet kiadatni) /36/, tehát az appertinentiak mértéke itt is az igaerő 
birtoklása volt. Az úrbérrendezés tabellái az igaeröállománynak megfelelő 
telekállomány-differenciálódást mutatnak: 

Teleknagyság szerinti differenciádé 

1/8 2/8 3/8 1/2 5/8 6/8 7/8 

t e l e k n a g y s á g 

Falvak 
és mv- 3144 3424 1589 928 387 198 114 
ok egy. 

% 31,7 34,5 16 9,3 3,8 1,9 1,14 

Mező- 365 758 214 261 81 73 35 
város 

Egész Egésznél 
telek nagyobb 

telek 

71 

0,7 

18 

78 

0,7 

32 

% 30,1 35,9 10,1 12,3 3,8 3,4 1,6 0,8 1,5 

Említést tettem már korábban az időlegesen mentességet élvezők 
kategóriájáról. Ki kell térni rá, hogy ez egyrészt az uradalom beosztottait 
jelentette, másrészt a falu alkalmazottait (csordás, kondás, kerülő stb). Az 
utóbbiak a robot és ajándékadás alól, mint pl. a Károlyi birtokon, nem 
mentesülnek. Az egyházi személyek (oláh és magyar pap, valamint a templom és 
háza, az iskolák és iskolamesterek) úgyszintén adómentesek. Az előbbi kategóriák 
időlegesek, az utóbbi hosszabb ideig tartóak. Nem mentesek, mégis egy település 
sajátos társadalmi rétegét képezik az Iparosok, akiknek száma különösen a 
mezővárosokban (Margitta, Székelyhíd, Diószeg, Berekböszörmény) jelentős. Nem a 
jobbágyi társadalomhoz tartoznak, de főleg a mezővárosok és jelentősebb 
lélekszámú települések társadalmát színezik a görög és zsidó bérlők, a boltosok 
stb. Adatok főleg boltbérletek, gazdasági ügyletek és esetenként vallási ügyek 
kapcsán merülnek fel, mint pl, a Csáky uradalomban, Margittán, ahol a zsidó 
mészáros tevékenysége ellen lépnek fel és tiltakoznak az egyháziak. /37/ 

A jobbágyi társadalom csúcsán, de még nem nemesként jelennek meg azok az 
ignobilisek, akik nem időleges "szabad telekkel" bírnak, mint az említettek, 
hanem telkük (inscriptio) vagy személyük (manumissio), avagy mindkettő mentesség 
alá került. E rétegre vonatkozóan eddig szórványos adatok kerültek elő; A 
Csákyak uradalmában elsősorban a birtokos családnak hű szolgálatot ellátók 
részültek inscriptioban: 1758-ban pl. Kovács Mihály /38/ nyert jogot Oláh István 
inscriptionális fundusának kiváltására és használatára, vagy Kornis gróf 
zálogbirtokossága idején adott Szalárdon egy pusztatelket Pápai Mihálynak 
hasonlóképpen. /39/ A Baranyiak micskei birtokán Nagy Mihály provizor telke 
inscriptionalista, Bisztra Újfaluban pedig a Bulya fivérek (János, Tódor, Gábor, 
Péter és György) fundusához kapcsolódó valamennyi tartozékok, még a malom is, 
szabadok. Tótiban Fóris István, Papfalván pedig egy özvegy, Galli Bintyucza 
manumittált egy egész telekben, sőt egy köves malma is van a Berzence patakon. 
/ 40/ 
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Az 1715. és 1720. évi összeírások szöveges kiegészítését olvasva feltűnő, 
hogy a falvak milyen nagy hányada ítéli saját határát szűknek, a termelési 
feltételeket elégtelennek. Az irtások, szőlőföldek létesítését a század első 
felében kedvező lehetőségnek vélték a lakosok (elsősorban az Érmeiléken, a Réz 
hegység, a Királyerdő vidékének hegyi falvaiban) a kedvezőtlen helyzet 
javítására, amely törekvésük a földesúri érdekkel is találkozott. Csak a 60-as 
években lehet olyan példákat olvasni, hogy a birtokos kötelezi a letelepedőket 
az irtások létesítésére, robotban irtat stb. (Fancsika, Bethlen gr. birtoka — 
új telepítés). /41/ A Csáky uradalom falvaiban is a 80-as években folyamodnak a 
régi irtások felülvizsgálatára s értékelik úgy, hogy azok "régiségük miatt az 
irtás nevezettet" elvesztették. /42/ 

A puszták bérlete is bevált gyakorlat a század első felében, igazán kedvező 
akkor, ha a közösség egy összegben fizetett árendával rója le a bérlet 
ellenértékét. Ez történt Sas lakói esetében, akik 1728-ban Körmösd pusztát 
bérelték a Csákyaktól, vagy a berekböszörményiekkel, ákik valamivel később 
kötöttek kontraktust ugyanerre a pusztára (900 rénes forintért). Mivel a 
praedium közben Lackovicsnéhoz került zálogba, s 6 új rendet kívánt ott 
bevezetni, a lakosokat földjük után személyes szolgálattételre kötelezte az egy 
összegben fizetett árenda helyet. Amikor azok a grófhoz panaszos levelet írtak, 
az beváltotta ígéretét: a böszörményi és sasi lakosokon kívül másoknak is 
juttatott a körmösdi földből, s az ekével élt földek után pénzt, vajat és 
csirkét követelt. /43/ 

E helyütt nincs több lehetőség a néhány utaláson túli részletes elemzésre, 
a jobbágyi társadalom vizsgálatához azonban elengedhetetlennek tartom mindenezek 
tanulmányozását. 

JEGYZETEK 

/l/ Oányi Oezső-Dávid Zoltán: Az első magyarországi népszámlálás, Bp., 
1960. 26-39. old. 

/2/ Lukinich Imre: Erdély területi változásai a török hódítás korában 
1541-1711. Bp., 1918. 572. old. Benkovicsot 1688. febr. 24-én 
nevezték ki, az adószedőkkel kapcsolatos incidensekre pedig 
1696-ban került sor. 578-579. old. 

/3/ A váradi kamarai uradalom 1752. évi urbáriumában 35 település esetében 
jegyezték fel azok korábbi magánföldésúri birtokosát; többek 
között a Zolyomi, a Vér, a Kemény, a Ravazdy vagy a Rákóczi és 
Kornis családokat. 0L. U. et C. Fasc. 190. No. 11. A váradi 
püspökség 1693-ban kapta vissza a királytól a korábban 
birtokában lévő javakat, amelyeknek átadása 1694-ben 
kezdődhetett meg. Bunyitay Vince: A váradi püspökség története. 
IV. k. Bp., 1935. 175. old. A püspökség birtokainak 1732-ben 
készült urbáriuma szerint az erdélyi fejedelem és magánbirtokos 
családok (Teleki, Bornemissza, Vér stb.) voltak a 
birtokbakerülés előtt a tulajdonosok. 0L. U. et C. Fasc. 17. 
No. 10. 

/4/ Csáky István 1701-ben kapott megerősítést. 0L. Csáky cs. levéltára 
•P. 71. Fasc. 4. No. 8. A török háborúban végzett tevékenységre 
lásd pl. levezelezését. Magyar Levelestár, Buda ostroma, 1686. 
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Bp., 1968. 159. és 180 old. Bánffy adományára: Magyarország 
vármegyéi és városai. Bihar vármegye és Nagyvárad (Szerk.: 
Borovszky Samu) Bp., in. 612. old. Eszterházy birtoklására 
Szendery István: Egy alföldi uradalom a török hódoltság után 
Bp., 1968. 17-20 old., Dietrichsteinre pl. Málnásl Ödön: Erdődi 
Gróf Pálffy János nádor. Eger, 1929. 37-38. old. 

/5/ Acsády Ignác: Magyarország népessége a Pragmatica Sanctio korában. 
Magyar Statisztikai Közlemények, Új Folyam XII. Bp., 1896. 
315. old. 

/6/ HBmL. IV. A. l/a. Acta Gen. Congr. Protocollum 1. k. illetve Czigány 
István: A Rákóczi-szabadságharc hadserege a mustrák tükrében. 
Hadtörténeti Közlemények 1986. 1. sz. 137-138. old. 

/7/ A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye III. k. (Szerk.: 
Kolozsvári Sándor és Úvári Kelemen), a székelyhídiak esete. 
Varga János: Jobbágyrendszer a feudalizmus kései századaiban 
1556-17Ó7. Bp., 1968. 51Í-512. old. 

/8/ HBmL. Conscr. Regn. 1728. IV. A/b. 18-22. k. A korábban említett 
Rebegány-Lázur falu ekkor még a szalontai járásban volt 
összeírva. 

191 0L. P. 71. Fasc. 158. No. 12. 

10/ Uo. -No. 27. 

/II/ 0L. P. 71. Fasc. 20. No. 3. 

/12/ A fentieken kívül még 0L. P. 71. Fasc. 158. No. 3., No. 8., No. 11., 
No. 23., No. 25., No. 26., No. 28., No. 29. és No. 31. 

/13/ 0L. P. 71. Fasc. 4. No. 40. - Conscriptio Universalis... Anno 1755. A 
zálogbirtoklásra ld. Papp Klára: Adatok a bihari Csáky uradalom 
társadalomtörténetéhez a XVIII. században. HBmL. évkönyve XIT. 
(Szerk.: Gazdag István) Db., 1985. 55. old. 

/14/ OL. U. et C. Fasc. 81. No. 4. 1717-re Fasc. 191. No. 15. 1765: ez 
utóbbi az "inquilini sive ad ena" kifejezést használja 
Felső-Lugos és F'estes esetében. 

/15/ HBmL. IV.A. 6/d. 208. kötet. 

/16/ Az úrbérrendezés anyaga HBmL. IV.A. 1/d. 

/17/ HBmL. IV.A. l/a. Acta Gen. Congr. Prot. 12. k. 1750. 34. old 

/18/ Bályog község iratainál: HBmL. IV.A. 1/d. 2. cs. 

/19/ Uo. az uradalmak községeinek kilenc kérdőpontjaira adott válaszaiban, 
illetve 0L. Károlyi cs. lt. P. 397. 102. és 103. cs., illetve az 
1765., 1766. és az 1767. évből származó taxa libellusok. 

/20/ 0L. Károlyi cs. lt. P. 397. 102. cs. -1767. napszámkönyve és 103. cs. 
1768. - robotról szóló summarius extractus. 
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/21/ Szendrey I.: i.m. 88. olu. 

1221 Az eddigi példák is arra intenek, hogy bizonyos, a források által 
használt kategóriák (taxalista, haereditarius, liber migrationis) 
rájuk is vonatkoztak. 

/23/Balocft János: A Bihar megyei jobbágytársadalom XVIII. századi 
differenciálódásának vizsgálatához. Magyar Történeti Tanulmányok 
VIII. (Szerk.: Szendrey I.) Gb., 1975. 125. old., valamint 
Papp Klára: A magánföldesúri birtokok jobbágynépessége a XVIII. 
századi Bihar megyében. Magyar Történeti Tanulmányok XIV. 
Db., 1981. (Szerk.: Szendrey I.) 120-122. old., legújabban 
pedig Bársony István: Bihar megye adózó népessége a 
XVIII. században. Magyar Történeti Tanulmányok XIV. Db., 1984. 
(Szerk.: Szendrey I.) 

/24/ Az összeírások HBmL. IV.A. 4/b. 34-39., 47-51., 63-66. 72. 74. 
76-78-80. köteteiben. 

1251 HBmL. IV.A. l/a. Acta Gen. Congr. Prost. 32 és 33. k. 

1261 Ld. 19. sz. jegyzet. 

1211 Ld. 14. sz. jegyzet. 

/28/ Ilyen pl. az 1755-ben Margittán'fundus nélkül összeírt Sikora Fernc, 
aki Faber ferrarius, vagy Germanus Vinczel, aki rotarius. 0L. P. 
71. Fasc. 4. No. 40. 

/29/ A kécsi birtok 1766. évből származó összeírása 0L. P. 397. 102. cs. A 
vámosházi Újhelyi Sámuel inquilinusként lett nótárius és kapott 
mentességet. HBmL. IV.A. 6/d. 208. k 

/30/ DL. U. et C. Fasc. 165. No. 30. 

/31/ Protocollum Instantiarium 1786-87 0L. P. 71. Fasc. 158. No. 47. és 
Szendrey I.: i.m. 162, old. 

1321 Az 1692. évi összeírás Ld. Mezősi Károly: Bihar vármegye a török uralom 
megszűnése idejében. Bp. 1943. 182-204. old. 0L. Conscr. Regn. 
Com. Bihar, Ladula J.J. 1720., a megyei összeírások jelzetét Ld. 
24. sz. jegyzet. A 0-val jelzett százalékok nem az adatok 
hiányát, hanem azt mutatják, hogy az érték nem érte el az 1 egé-
szet. 

1331 Ld. Soós Imre: Heves megye benépesülése a török hódoltság után. Eger. 
1955. 21. old. 

/34/ Mezősi K.: i.m. 23-29. old. 

1351 Ld. 8. jegyzet. 

/36/ Elemzésével foglalkozik Bársony István: Adalék az úrbérrendezés Bihar 
megyei lefolyásához. Múzeumi Kurir 1984. 45. sz. 3-6. old. 

/37/ 0L. P. 72. Fasc. 326. No. 9. 
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/38/ OL. P. 71. Fasc. 132. No. 5. 

/39/ Uo. Fasc. 20. No. 15. és Fasc. 158. No. 40. 

/40/ HBmL. IV.A. 6/d. 208. k. 

/41/ Fancsika úrbérrendezéskori iratainál az 1765-ből származó urbáriumban. 

/42/ Ld. 31. jegyzet. 

743/ Ld. Papp Klára: Adatok i.m. 54. old. 

v 
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l.sz. melléklet 

Igaerő birtoklás szerinti differenciálódás — falvak és mezővárosok együttes adatai 

00 % 01 % 02 % 03 % 04 % 05 % 06 % 07 % 08 % 

Érmelléki .1-
1692 382 77 6 1 27 5 7 1 45 9 1 0 21 4 2 0 2 0 
1720 970 50 52 3 466 24 56 3 323 17 13 0 118 6 5 0 14 0 
1743 1621 63 32 1 546 21 90 3 223 9 4 0 62 2 - - 3 0 
1753 1831 59 18 0 813 26 18 0 336 12 4 0 52 2 - - 5 0 
1763 3398 70 27 0 989 20 15 0 394 8 2 0 34 0 2 0 

Sárréti j. 
1692 117 53 7 3 50 23 4 2 37 17 - - 3 1 - - _ -

1720 585 43 14 1 340 25 25 2 270 20 10 0 123 9 - - 30 2 
1743 1598 64 8 0 434 17 8 0 341 14 - - 94 4 - - 2 0 
1753 2197 77 11 0 386 14 11 0 182 6 2 0 41 1 - - 1 0 
1763 2702 77 8 0 465 13 20 0 257 7 9 0 51 1 2 0 1 0 

Szalontai .1-
1692 
1720 432 47 22 2 258 28 5 0 164 18 2 0 40 4 1 0 2 0 
1743 900 56 7 0 274 17 9 0 239 15 5 0 130 8 4 0 29 2 
1753 836 70 4 0 224 19 1 0 118 10 - - 15 1 - - - -

1763 1279 66 12 0 420 22 17 0 163 8 5 0 33 2 — 4 0 

Váradi j. 
1692 68 64 1 0 14 13 3 3 15 14 - - 5 5 - - - -

1720 282 72 4 0 71 18 4 0 28 7 1 0 2 0 - - - -

1743 1639 64 8 0 525 20 7 0 336 13 - - 70 3 - - - -

1753 2958 72 6 0 814 18 9 0 302 7 - - 27 0 - - - -

1763 4029 76 29 0 868 16 4 0 301 6 1 0 37 0 
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TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÚDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Klaniczay Gábor: 

A BOSZORKÁNYVÁO SZOCIOLÓGIÁJA A 18. SZÁZADI FALVAKBAN ÉS MEZŐVÁROSOKBAN 

Hogyan kerülnek a boszorkányok, az "ördög cimborái" a társadalomtörténeti 
forrásokkal és módszerekkel foglalkozó konferencia témakörébe? Nem bűbájosság 
útján. A természeti népek boszorkányhitét közelről tanulmányozó antropológusok 
elemzései nyomán /l/ a történészek körében is elterjedőben van az a nézet, hogy 
nem valamiféle értelmetlen hisztéria, vallási fanatizmus vagy a babonáknak 
érthetetlenül helyt adó bírósági gyakorlat jegyében üldözték a boszorkányokat a 
15-18. századi Európában, hanem összetettebb kultúrális és társadalmi okok 
következtében. A boszorkányváddal fellépők egyéni vagy kollektív 
balszerencséjükre keresnek magyarázatot, s annak okozóját saját közösségükben, 
gyakran valamely korábbi ellenségükben lelik fel. Általánosabban megfogalmazya 
ez azt jelenti, hogy a boszorkányt ~ konkrét esetekben éppúgy, mint a 
hiedelemlényhez kapcsolt mitolőgikus elemekben — az adott közösségben uralkodó 
normák megsértésével vádolják. A boszorkányüldözés e megközelítéséből már 
könnyen kibontható a társadalomtörténeti probléma. 

A boszorkányperek írásos dokumentumai egy sajátos szimbólikus rendszer 
keretében megélt társadalmi konfliktussorozatról tudósítanak bennünket. Ha a 
képtelen vádakat nem is vehetjük komolyan, az nagyon is informatív lehet, hogy 
milyen apróbb konfliktusok vezettek boszorkányvádhoz, s hogy kik, milyen normák 
jegyében, kik ellen vádaskodtak az adott helyen és időben. Ha igaz, hogy a 
boszorkányüldözés valamiféle "biztonsági szelep", ami társadalmi feszültségek 
levezetésére szolgál /2/, a boszorkányság történetének kapcsán nemcsak az illető 
feszültségekről, hanem a társadalmi konfliktusok megoldásának sajátos 
módozatairól is érdekes megfigyeléseket tehetünk. 

Ennek a kérdéskörnek a jegyében formálódott ki a boszorkányüldözés 
angolszász történetíróinak körében a "vád szociológiájának" feltárását célzó 
megközelítés. Érdemes itt röviden legfőbb eredményeiket Összefoglalni, hogy 
pontosabban lássuk, milyen formában alkalmazható e módszer a peres anyag 
vizsgálatában, és milyen következtetésekre jutottak azok, akik alkalmazták. Az 
úttörő munka e tárgyban Alan Macfarlane érdeme: a Tudorok és Stuartok 
Angliájáról szóló könyvében ő vizsgálta meg először: mutatnak-e valamiféle 
korrelációt a helységekre, régiókra, évekre, társadalmi kategóriákra bontott 
boszorkányüldözés-statisztikák az illető helység, közösség vagy valamely azon 
belüli réteg gazdasági, vagyoni helyzetével, válságaival, társadalmi 
feszültségeivel. Sorra "tesztelve" a lehetőségeket (virágzó és hanyatló vidékek, 
iparosodó és mezőgazdasági települések szembeállítása, egy-egy közösségen belüli 
konfliktusok bevándorlók és helyiek, idősebbek és fiatalok között) a 
boszorkányvádhoz vezető konfliktusok közül Macfarlane szerint a 
szomszédsági-rokoni kapcsolatokon belül kialakuló nézeteltérések fordultak elő a 
leggyakrabban. A vádlók inkább a módosabb középrétegből, a vádlottak pedig az 
egy szinttel alattuk lévő, elszegényedő, bár nem a legszegényebb rétegből 
kerültek ki. 
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Mindez érdekes következtetéshez vezetett az európai boszorkányüldözés 
általános funkcióját illetően. Míg az antropológusok afrikai megfigyeléseik 
nyomán a boszorkányvád közösség-összetartó funkcióját hangsúlyozták, Macfarlane 
szerint az újkori Európában a boszorkányvádaskodás falun azok számára szolgált 
(öntudatlanul is) eszközként, akik a faluközösség széthullásának időszakában fel 
akarták mondani hagyományos szolidaritási-, segélynyújtási kötelezettségeiket. A 
visszautasított kéregetővel szembeni lelkiismeretfurdalást vezethette le az épp 
ellene fordított boszorkányvád: a vádlók állítása szerint az illető mágikus 
bosszúval válaszolt sérelmére. /3/ 

Míg Macfarlane elemzése a "hétköznapi" boszorkányüldözés társadalmi és 
pszichológiai mozgatórugóira világított rá, számos kutató a "boszorkánypánik-
ként" leírható rendkívüli, kampányszerű, tömeges üldözések magyarázatát 
kísérelte meg. Egy-egy ilyen pánik pszichózis-szerű elszabadulásában 
természetesen a feszültségekkel terhes légkörön túl szükség van ideológusokra, s 
a bíróságok aktív részvételére a tömeges vádaskodások (leggyakrabban 
kínvallatással történő) "beigazolásában". Ilyenkor egy idő után már szinte 
mindenki gyanúba kerülhet — az efféle pániknak kialakul egy saját ördögi 
logikája.- /4/ Mégis, az ilyen esetekben is hasznos lehet . a társadalmi 
konfliktusokból kiinduló elemzés. Ezt igazolja Paul Boyer és Stephen Nissenbaum 
könyve a legnagyobb amerikai pánikról, az 1691-es salemi boszorkányüldözésről. 
/5/ A vádaskodásban érintettekről fennmaradt részletes peres és perektől 
független vagyoni dokumentáció lehetővé tette az itt lezajlott társadalmi dráma 
hiteles és tanulságos rekonstrukcióját. 

A szerzőpár abból a megfigyelésből indult ki, hogy a boszorkányvádat 
túlnyomórészt a Putnam család és rokonai hozták fel, a vádlottak többségének 
közös jellemzője pedig, hogy kapcsolatban álltak egy másik, a megelőző időkben 
igen sikeres klánnal, a Porterekkel. A meglepő megosztottságra a 
társadalomtörténeti források vizsgálata érdekes magyarázatot adott: a 
boszorkányüldözés abban az időszakban tört ki, amikor Salem Village lakosait 
súlyos gazdasági konfliktus osztotta meg. A Porterek körüli csoport 
társadalmi kapcsolataik, valamint jobb és az országutakhoz közelebb fekvő 
földjeik révén — mind jobban bekapcsolódott a közeli Salem Town kereskedelmébe 
és pozíciókra tett szert a városi magisztrátusban is. Emellett az üldözéseket 
megelőző években kezükbe kaparintották Salem Village legtöbb municipális 
tisztségét is. Velük szemben az 1680-as években a Putnamek vezetésével kialakult 
az "ellenpárt", mely — összhangban birtokaik kereskedelemre kevésbé alkalmas 
elhelyezkedésével — a várostól való elzárkózást hirdette, s erre Parris 
tiszteletes személyében fanatikus ideológust, a parókiában pedig híveiket 
összefoglaló szervezetet talált. 

A boszorkányvádak csupán a leglátványosabb kisülést jelentették a 
feszültségekkel terhes légkörben, s egyben a végső összefoglalását a titkos, 
áttekinthetetlen, szokatlan módon szerzett befolyás elleni, indulatoknak. A 
konkrét vádakban természetesen nem ezek a kifogások szerepeltek, hanem bizonyos 
Porter családtagok — idősebb egyedülálló asszonyok, a családba frissen, 
kívülről bekerültek, a családdal barátságban lévő kocsmáros, egyszóval a 
könnyebben kriminalizálhatók — éjszakai kísértései, feltételezett rontásai. 
Mégis, gondos elemzéssel még a boszorkányperek tanúvallomásaiból is kibontható 
volt a fentiekben vázolt idegen- és város-ellenes értékrend, melynek képviselői 
a boszorkányhisztéria elültével végül mégis alulmaradtak a konfliktusban. 

A harmadik vizsgálat, amit érdoa» lenne példaként említeni, John Demos 
új-angliai boszorkányüldözésekről írt könyve. /6/ Demos, aki megelőzően 
ugyanennek a vidéknek a családi, rokonsági viszonyairól írt kitűnő elemzést, 
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annyiban fejlesztette tovább Macfalane, Bo^er és Nissenbaum megközelítését, hogy 
— e vidék kivételesen gazdag történeti forrásanyagának birtokában — egyéni 
életpályák és családtörténetek sokaságának rekonstrukciójára vállalkozott. 
Sokszor egészen az Amerikába érkezés előtti időkig visszakövette egy-egy vádló, 
illetve vádlott "viselt dolgait", egymás közti konfliktusait, az egyeseket 
lemoshatatlan bélyegként követő "rossz hírt". Ezáltal minden korábbinál 
pontosabb képet adott a vád formálódásáról, sokszor még azokról a pszichológiai 
természetű behelyettesítésekről is, amelyek valakit ártatlanul is 
ellenszenvessé, gyanússá tesznek, egy másik számára. Ami Demos nagyszámú adaton 
alapuló vizsgálatának összképét illeti, az Macfarlane nézeteit támasztja alá: 
térképre vetítve több falu vádlottjának és vádlóinak lakóhelyét, birtokait, 
kiderítette, hogy szinté'mindenütt szomszédok csoportja vádaskodott valamely 
szegényebb, újonnan jött vagy más okból terhes falubéli ellen. 

+ + + 

Ha most általánosítva próbálnám összegezni e vizsgálatok tanulságát, azt 
mondhatnám, hogy a boszorkányperek irataiban szereplő tanúvallomások gondos 
elemzése, s az ezekből kibontakozó konfliktusok összevetése egyéb 
dokumentációval — birtok-peres anyaggal, vagyoni összeírásokkal, hagyatéki 
leltárakkal, naplókkal, municipális tisztségviselő-névsorokkal — a 
társadalomtörténet páratlanul gazdag forrásává tette a boszorkányüldözés 
történetét. Új, fontos kérdéseket lehetett segítségével megfogalmazni a 
kora-újkori falvak központi társadalmi problémáival — pl. a faluközösséggel, a 
szomszédsági viszonyokkal, a falun belüli rétegződéssel, a kapitalizálódó 
külvilághoz fűződő kapcsolatokkal — kapcsolatban. 

Felvethető persze néhány fontos ellenérv is e megközelítéssel szemben, s 
ezeket nem árt itt röviden megemlíteni. Kérdés például, hogy milyen mértékben 
fogadható el a hagyományos közösségi értékrend megléte a kora-újkori falvakban. 
Éppen Alan Macfarlane sorakoztatott fel számos kérdőjelet e romantikus ízű 
koncepció mellé az "angol individualizmusról" szóló, nagy vitákat kavaró 
könyvében. /7/ Kérdés továbbá, hogy mennyire adhatunk hitelt egy bűnbakteremtö 
mechanizmusban szó szerint elhangzó vádnak, hiszen itt is sztereotípiákkal 
állunk szemben, amik nem feltétlenül tükrözik a valóságos konfliktust. Az "irigy 
szomszéd", a "gonosz anyós", az "átkozódó koldus", a "zavarosban halászó 
ügyeskedő" valóban létező társadalmi típusra, valódi feszültségre utal, di e 
vádak nem feltétlenül adnak hívebb képet az adott helyen kialakuló tényleges 
társadalmi konfliktusrendszerről, mint maguk a mágikus rontásról, 
boszorkányszombatokról szóló beszámolók. A hétköznapi vádaskodásnál éppúgy 
elképzelhető a csúsztatás, helyettesítés, megalapozatlan előítélet, mint a 
mágikusaknál, csak nehezebb tetten érni. /8/ 

E fenntartásokat szem előtt tartva azonban mégis sok érdekes 
következtetéssel kecsegtet a magyarországi boszorkányperes forrásanyagnak a "vád 
szociológiája" szempontjából való feldolgozása. A 16. század elejétől a 
boszorkányperek 1766-os magyarországi betiltásáig mintegy kétezer boszorkányper 
anyaga hozzáférhető az eddigi forráskiadások, mindenekelőtt Komáromy Andor és 
Schram Ferenc munkája nyomán. /9/ Ha nem is számítjuk ehhez a mennyiséghez hozzá 
azokat a peres anyagokat, amelyek a további levéltári kutatásból, mindenekelőtt 
az úriszéki anyagok és a városi jegyzőkönyvek tüzetesebb átnézéséből 
remélhetőleg előkerülnek a közeljövőben /10/, ez máris egy tetemes anyag, mely 
legalább húszezer tanúvallomást tartalmaz a boszorkányvádaskodások mögött 
meghúzódó konfliktusok feltárására. 

E források számítógépes feldolgozására alakult 1983-ban a MTA Néprajzi 
Kutatócsoportjában, Pócs Éva vezetésével egy munkacsoport — ebben én is részt 
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veszek — , melynek törekvései közé tartozik a "vád szociológiájára" vonatkozó 
fdetók kigyűjtése helységek, társadalmi kategóriák Is időpontok szerinti 
bontásban. Kódoljuk egyebek között a (név szerint is nyilvántar-
tott) "boszorkány" és a "kárvallott" (vagyis a saját balszerencséjét 
boszorkányrorrtásKént értelmezi! vádló) egymáshoz viszonyított társadalmi 
pozícióját, s a leírásokban szereplő konfliktus jellegét, lefolyását. Ha az 
ismert peres anyag kódolásával elkészülünk (ez néhány év múlva várható), 
adatbankunk kitűnő kiindulópontot adhat ahhoz, hogy — egyéb forrásokkal 
összevetve — társadalmi kategóriák és konfliktustípusok szerint elemezzük 
egy-egy helységben vagy vidéken a boszorkányvád szociológiáját. Addig is, amíg e 
munka meghozza első részletesebb eredményeit, hadd közöljem itt néhány, e 
tárgyban, kialakult impresszionisztikus megfigyelésemet. 

+ + + 

A mintegy háromszáz éven át elhúzódó magyarországi boszorkányüldözés, 
oelynek tetőpontja meglehetősen későn, a 18. század első harmadában következett 
be, már önmagában is felvet egy társadalomtörténeti vonatkozású kérdést. Nem 
azért követte vajon ilyen késéssel a magyarországi (s a vele pontosan azonos 
ütemben "fellendülő", lengyelországi, vagy az azt csupán néhány évtizeddel 
megelőző ausztriai, poroszországi és skandináv) boszorkányüldözés fő hulláma a 
16-17. század fordulóján tetőző nyugat-európai üldözéseket, mert e vidékeken 
ennyi késéssel jelentkeztek az üldözést kiváltó társadalmi feszültségek? /II/ A 
Magyarországon belüli üldözések városok és vidékek közötti megoszlása is hasonló 
gondolatokát ébreszthet: míg a 16. század második felében (vagyis az itteni 
Üldözések megindultakor) mindenekelőtt Kolozsvárott, Pozsonyban, Debrecenben, 
Sopronban, az északmagyarországi bányavárosokban s az erdélyi szász városokban 
hallunk nagyabbszabású üldözésekről, a 17. és a 18. században az üldözések zöme 
á kisebb mezővárosokban és falvakban történik. Tanulságos kivétel a török 
hódoltságtól csak a 17. század végén szabadult országrész, mindenekelőtt Szeged 
és környéke. Az itt lefolytatott 1720-1740 közötti boszorkányüldözés hevessége 
összefüggésbe hozható e vidék fejlődésének Magyarországon belüli 
megkésettségével, a hódoltság, a háborúk, a birtokos-változások és a telepítések 
nyomán újraszerveződő élet különös nehézségeivel. 

Nem véletlen talán, hogy Szegeden tört ki 1728-ban az egyetlen 
magyarországi boszorkánypánik, melyben a vádaskodások elszabadulása, az egész 
városra, sőt annak környékére is kiterjedő pszichózis, a kínvallatások során 
elhangzott képtelen mesék és. további vádak komolyan vétele, s az ítéletek 
demonstratív súlyossága (tizenhárom elítélt megégetése) a nyugat-európai 
boszorkánypánikok pusztító erejével összevethető. Érdemes felidézni itt, hogy a 
pánik kirobbanását Szegeden egy szerencsétlen, zendülésekkel kísért esztendő 
előzte meg, ahol a súlyos aszályra született meg az a magyarázat, hogy a 
boszorkányok, úgymond, eladták az esőt a törököknek. A vádaskodások részletesebb 
társadalomtörténeti hátterének elemzésére egyelőre még nem akadt vállalkozó, 
pedig érdekes tanulságokkal járhatna /12/: egy volt bíró, Rózsa Dániel, de több 
más városi tisztségviselő is vádba kerül, a boszorkányvallomások pedig tükrözik 
az alsó- és a felsőváros közötti ellentéteket is. A pánik túljut a városon és 
végigsöpör az egész környéken. 

Illusztrációképpen dolgozatomban e Szeged környéki pánik egy mozzanatát, a 
hődnezővásárhelyi boszorkányüldözéseket szeretném felidézni. Huszonnégy 
boszorkányper maradt fenn 1729 és 1759 között Hódmezővásárhelyről, a Károlyiak 
úriszéki iratai között, melyek közül hat végződött halálos ítélettel. /13/ A 
boszorkányüldözés nyilvánvalóan a szeggni pánik hatására vehetett komolyabb 
fordulatot, amit a fennmaradt per-dÖROmentumok 1729-es kezdő-évszáma mellett az 
1730-ban lefejezés utáni megégetésre ítélt gyógyító és bábaasszony, "Mázsásné" 
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(Vecséri Istvánné, Nagy Erzsébet) tanúk által idézett kijelentése is jelez: 
"Midőn Nemes Szeged Varossaban Boszorkányokat fogdostak, akkor a fatens hazahoz 

halaira mennyek...". 7I?7 Akárcsak Szegeden, ahol az első vádlott a 
szerencsétlen kuruzslóasszony, Kökényrtá Nagy Anna volt, Vásárhelyen is a könnyen 
kriminalizálható népi gyógyítók kerültek először bíróság elé, s minthogy itt nem 
tört ki hasonló hisztéria, mint Szegeden (vagy talán már okultak az ottani 
tapasztalatokból), rangosabb emberekig nem is jutott el a vádaskodás. A 
vádlottak között ~ némiképp ellentmondva Macfarlane tézisének ~ sok szegény, 
vándorló koldusasszonyt találunk: számszerint ötöt. Az egyikről, bizonyos 
Ludverő Mihálynéról állítólag saját fia is azt mondta, hogy "mindenét- mafl̂ tta 
anyám, nem kár vóna megégetni". /15/ A vádlottak között találunk ííág 
káposztacsősz-feleséget, úri cselédet, többségük öregasszony, sokan özvegyek. 
Nem egy esetben a boszorkánygyanú más családtagokra is bélyeget ragaszt: az 
1730-ban beperelt Bíró Margit lányát, Szilágyinét is börtönbe zárják, az 
1734-ben megtortúrázött Deme Istvánné ángyát, Balog Mihályné, Deme Dorottyát 
ugyanúgy perbe fogják, mint az 1734-ben megégetett Égető Andrásné Damian Ilona 
lányát, Égető Annát. Az egyetlen perbefogott férfit, Horváth Mihályt pedig a 
felesége, Linka Mária ellen irányuló vizsgálat keverte gyanúba — mindez nemcsak 
a boszorkánymesterség családon belüli öröklődésének hiedelmével van összhangban, 
hanem azzal is, hogy a mezőváros közösségében felvetődő gyanúsítgatás, majd 
kiközösítés nem csupán egyes egyének, hanem egész családok ellen irányult. 

A tanúvallomások s az ott olvasható konfliktusok, minthogy egyelőre nem 
volt módomban (egyéb források segítségével) "mögéjük látnom", elsősorban a 
boszorkányrontással kapcsolatos sztereotip képet mutatják: elutasított kérések 
nyomán, vagy a gyógyításért járó fizetség elmaradásának büntetéseképpen 
rontották meg őket — mondják a kárvallottak. A sztereotipiákon leggyakrabbar 
átsugárzó tényleges konfliktus itt is a szomszédság: négy esetben szomszédok a 
vádlók, kétszer a volt házigazda (aki kitette a később boszorkányként bevádolt 
lakót), két vádlottat pedig lakójuk jelentett fel. Noha a vádlók többsége maga 
is szegénysorsú paraszt, zsellér, figyelmet érdemel, hogy találunk közöttük 
rangosabbakat is. Az imént említett Mázsásné ellen például a mezőváros egyik 
tekintélye, az esküdti és bírói méltóságot többször betöltő nemes Ceglédi István 
és felesége snelnek vádat. A boszorkányügyekkel való kapcsolatuk még a helyi 
mitológiába is bevonul: négy évvel később egy sűrűn vádaskodó fiatalasszony, a 
25 éves Hesey Mártonné, Barta Erzsébet éjjeli látomása szerint a boszorká-
nyok glédi uram házában...veres rókás mentében ettenek, ittanak, 
tánczoltanak...". /16/ A mezővárosi "elit" boszorkányvádakban való részvételét 
jelzi még, hogy 1744-ben Csákvári János iskolamesterrel, a vásárhelyi kántorral, 
valamint Barothy Ferenc "studiosus" -szal találkozunk a vádlók között. /17/ 
Bizonyos értelemben a "magasabb státuszúak" közé kell sorolnunk a vádaskodó 
kvártélyos katonákat is, akik — mint oly sok más magyarországi faluban és 
mezővárosban /18/ — e vádaskodásokkal bosszúlták meg a beszállásolásuk ellen 
sűrűn tiltakozó és azt csak nélkülözések árán teljesíteni tudó helyi lakosság 
ellenszenvét. Ugyanakkor abban a két esetben, amikor kvártélyos katonák vádjai 
is hozzájárultak két asszony megégetéséhez (1740), annak a megpróbáltatásokkal 
teli időszaknak következményét is láthatjuk, amikor a mezőváros minden könyörgés 
ellenére kénytelen volt elszállásolni az osztrák örökösödési háborúba készülő 
Károlyi ezredet. /19/ Akár Ceglédi "uram" esetében, a kvártélyos katonáknál is 
megemlíthető, hogy a vádlók személye, társadalmi állása kihat magukra a 
boszorkányhiedelmekre is: talán nem véletlen, hogy a boszorkánytársaságok e kor 
tanúvallomásaiban mindinkább zászlóval, dobbal vonuló, kapitányok vezette sereg 
képét öltik. 720/ 
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E néhány adat csupán felszínes — "szociológiának" aligha nevezhető — 
képet ad akár e két tucatnyi boszorkányügy mögötti konfliktusokról. Ha a város 
története felől közelítjük meg e problémát, mégis egy fontos tanulság adódik: 
nyomát sem leljük a perekben a város számos e korszakbeli válságának, 
problémájának. Nincs utalás sem az 1734-35-ös Péró-lázadásra, sem az 1752-53-as 
Törő-Pető féle zendülésre. Nem bukkannak elő a vallási ellentétek, s ami a 
legneglepőbb: nemcsak nem említik a perek a mintegy 3000 áldozatot követelő 
1738-as pestist, de annak sincsen jele, hogy az ezt követő években felerősödött 
volna a boszorkányüldözés, a szegedi pánik modelljét követve. /21/ Vásárhelyi 
példánk tehát, első, vázlatos áttekintés nyomán is arra figyelmeztet, hogy ha 
általánosságban igaz lehet is az a megfigyelés, miszerint a boszorkányüldözés 
társadalmi feszültséget vezet le, ez minden korban csupán egy az e célra 
szolgáló kultúrális-társadalmi mechanizmusok közül, és sokszor csak véletlenen 
múlik, hogy kapcsolatba kerül-e az adott pillanat legalapvetőbb helyi 
konfliktusaival. Ugyanakkor az is elmondható, hogy a boszorkányügyek áttekintése 
nemcsak hasznos kiindulópont lehet sokféle társadalmi probléma feltárásához, 
hanem egyúttal újszerű feladatok kutatására is ösztönözheti a 
társadalomtörténetet. Befejezésképpen hadd utaljak néhány ilyen tanulságra. 

+ + + 

A boszorkányperekben, s egyáltalán mindenféle peres anyagban a társadalom 
nem annyira társadalmi kategóriákra osztható rétegek formájában jelenik meg, 
mint inkább szolgáltatások, szolidaritások, szívességek, egyezségek kusza 
hálójába fonódott, s ugyanakkor viszályokkal, gyűlölködésekkel, mindennapos 
perpatvarokkal megosztott családi, rokoni, szomszédsági csoportok képében. Bár 
távolról sem a hagyományosan elképzelt "közösség" ez, mind többféle "kívülálló" 
okoz zavart hétköznapjaiban (koldusok, vádaskodo vándor-javasasszonyok, katonák, 
deákok), mégis szembetűnő, hogy "társadalomként" elsősorban a hagyományos 
társadalmi alkalmakon és helyszíneken nyilvánul meg — a kocsmában, a vásárokon, 
a vendégségeken — , itt pattannak ki a konfliktusok, itt terjed a szóbeszéd. 
Maguk a perek, s a boszorkányégetések is ezek közé a "társadalmi alkalmak" közé 
tartozhattak, bár egyúttal újra és újra maradandó szakadásokat okozhattak a 
helyi kapcsolatok hálóján — Macfarlane által hangsúlyozott közösség-romboló 
szerepük nyilvánvaló. Végezetül megemlíteném, hogy a boszorkányvallomások — 
tanúké és vádlottaké egyaránt — a társadalomról, az egyénről és közösségről 
alkotott reprezentációk társadalomtörténeti fontosságára is figyelmeztetnek. 
Nemcsak következményei lehetnek társadalmi feszültségeknek, hanem kiváltói, 
állandósítói is, nemcsak magyarázatra szorulnak, hanem önmagukban is sokmindent 
megmagyaráznak. 
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TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÓDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Kaposi Zoltán: 

NAGYBIRTOK ÉS NÉPESSÉGE SOMOGYBAN A 19. SZÁZAD ELEJÉN 

A török hódoltság után Somogy megye a láp és mocsár vidéke volt, írja Bél 
Mátyás. A terület elnéptelenedett, így elsődleges feladattá vált az 
újratelepítés, ami a 18. századtól a 19. század közepéig tartott. A 18. század 
közepétől jelentkező konjunktúrális lehetőségek nem hagyták érintetlenül 
Somogyot sem: jelentősen nőtt a népesség, az- uradalmak bekapcsolódtak a 
termelésbe, stb. Ebben természetesen a nagy- és középbirtokok jártak az élen. 

Előadásunk a mezőgazdasági termelés alapvető feltételeinek egymáshoz való 
viszonyát próbálja meg jellemezni. A technológiai adottságokat állandónak véve, 
a 19. század elején a mezőgazdasági termelés lényegében két tényezőtől függött: 
a rendelkezésre álló földterülettől, valamint az adott területen élő népesség 
nagyságától. A kettő egymáshoz való aránya adja az ún. eltartóképességet, ami 
viszont egy rendkívül nehezen meghatározható fogalom. 

A fentiek vizsgálatát egy szerencsés körülmény tette lehetővé. A 19. század 
elejéről, pontosabban. 1806-ból fennmaradt a Somogy Megyei Levéltárban egy 
földbirtokösszeírás, amely a falvakat alfabetikus sorrendbe szedve közli, hogy 
az illető faluban melyik földesúrnak mekkora földje volt. 1804-ből pedig 
rendelkezünk egy megyei népességösszeírással, mely hasonlóan az 1784-es II. 
József-féle összeíráshoz, elég megbízható forrásértékűnek látszik. Ugyanebből a 
korból, 1807-ből maradt meg egy vármegyei tisztviselői névsor is, amely 
feltünteti, hogy melyik uradalomban milyen fizetett alkalmazottak voltak. A 
források sorát a 19. század elejéről származó "Rectificatio dlcarum" zárja, 
amiből a jobbágyi zselléri földnagyság, a telekszám, stb. határozható meg. 
Ezeket a forrásokat persze kiegészítettük a saját, korábbi uradalomtörténeti 
kutatásaink során feltárt adatokkal, illetve az elég gazdagnak mondható 
szakirodalmi adatsorokkal. 

Ezek után néhány szó a megye földbirtokstruktúrájáról: Somogyot a 
szakirodalomban a nagybirtokok hazájának nevezik, s ez valóban igaz is. A 
vármegye területe 1.380.434 hold, s ebből a 10.000 holdon felüli birtokok 74,3 
%-ot tettek ki. A mammutbirtokok sorában elsőként a Festetich-birtokokat kell 
megemlíteni. A megye területének 15 %-a ennek a famíliának a kezében volt. 
Csaknem 180.000 holddal rendelkeztek. Az arisztokrata családok sorát folytatva 
kiemelkedő még a Széchényi-család birtoka, amely nem kevesebb mint 172.000 
holdnyi volt. Kiemelkedő nagyságú főnemesi birtoka volt még a herceg 
Eszterházy-családnak (93.000 hold), a Hunyadyaknak (83.000), illetve a gróf és 
herceg Batthyány-családoknak (80.000 hold). 

Az országos arisztokrata réteg mellett a helyi, ún. "somogyi 
nagybirtokosság" is rendkívül nagy földekkel rendelkezett, bár természetesen 
ezek a földek nem érték el a fentebb említett családok birtokainak mértékét. A 
helyi nagybirtokos családok között kiemelkednek a Jankovich, a Somsich, a 
Lengyel, az Inkey, a Tallián-családok birtokai; ezek általában 10.000-50.000 
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hold közti nagyságúak voltak. (Csak egy rövid megjegyzés: a 19. század elején 
vagyunk, sálikor a jobbágybirtckck természetesen beletartoztak a nagybirtok jogi 
keretébe, vagyis a nagybirtok kifejezés az úrbéri és urasági földek együttesét 
jelenti). 

A két fent említett nagybirtokos réteg között a nyilvánvaló anyagi 
külSnbségeken kívül más megkülönböztető tényezők is helyet kapnak. így pédául 
az, hogy a helyi nagybirtokos réteg sajátította ki magának a megye vezető 
hivatalait, így az alispáni, a szolgabírói stb. hivatalt. Az arisztokrata 
nagybirtokosok'ugyanis többnyire a megyén kívül éltek, így befolyásukat a megyei 
állapotokra csak képviselőik révén fejthették ki. 

A nagybirtokosokon túl jelentős a középbirtokokkal rendelkezők száma is. 
Ide — elég önkényesen — az 1.000-3.000 hold közti birtokokat soroltuk. Tettük 
ezt azért, oert az 1848-as jobbágyfelszabadításnál az úrbéri földek kikerültek a 
nagybirtok keretéből, nagy általánosságban mondva a korábbi földeknek fele 
maradt meg urasági tulajdonban, s így számítva ez a terület már egybeesik a 
későbbi középbirtokosnsk mondott kategóriával. Ezek közül a középbirtokosok 
közül persze ki kell eltelnünk azokat a családokat, akiknek Somogyban csak egy 
középbirtoknyi földjük volt, de az ország más területein egyéb hatalmas 
földekkel bírtak, mint pl. a Zichy-család, akinek éppen itt Nógrádban volt még 
majdnem 40.000 holdas területe, de akár említhetnénk az Országh, a Czindery, a 
Pongrácz, a Maithényi-famíliákat is. 

A nemesi földbirtokstruktúráról mondottakat a következő táblázat 
szemlélteti összefoglalóan: 

Birtoknagyság száma A megye földjének 
%-ában 

3.000 holdon felül'i birtok 63 89 56 

1.000-3.000 hold közti birtok 49 7 56 

1.000 holdon aluli birtok 166 4 56 

A táblázat adataiból jól látható, hogy a nemesség körében egy rendkívül 
egészségtelen földbirtokmegoszlás jött létre a 19. század elejére, ahol az 1.000 
holdon felüli birtokok a megye területének több mint 96 %-át foglalják el. Ennek 
létrejötte a megelező 18. századi előzményekkel kapcsolatos: egyrészt a török 
elől elmenekülő családok közül kevés tért vissza a megyébe, s vette át hajdani 
jogos tulajdonát; másrészt a kincstár bőkezűen osztotta szolgálatot tevő 
embereinek a földet. így keletkeztek aztán olyan óriási birtokok, mint pl. amit 
Festetich Kristóf szerzett meg. 

A földviszonyok után a termelési feltételek másik faktorát, a népesség 
kérdését vizsgáljuk meg röviden. A megye területe 5 járásra oszlik, ezekben 
összesen 293 falu és 85 puszta található, össznépessége pedig 165.621 fö. Ennek 
a népességnek az eloszlása a Szigetvári-járást leszámítva elég egyenletes, a 
négy másik járásban gyakorlatilag mind az egy-egy falura esó átlaglélekszám, 
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mind a faluk és a puszták száma rragegyezik. A Szigetvári járásban az eltérés 
alapvetően természetföldrajzi adottságokkal magyarázható: A Zselic erdSs-dtsbos 
vidékén aprófalvas településszerkezet jött létre. A falvak szánta magasabb, 
lélekszámuk pedig alacsonyabb, mint a megye más területein. 

A lakosság foglalkozási szerkezetéről azt mondhatjuk, hogy 1804-ben paraszt 
8,4 55, (azaz telkes jobbágy), házas és házatlan zsellér 9,9 55, míg szolgának 
minősíteték a népesség 3,9 %-nyi részét. A továbbiakban az utóbbi adat rendkívül 
fontos lesz számunkra, mivel ez a kategória döntően az uradalmakban cselédként, 
béresként alkalmazottakat, vagyis a "Servi Nobilium" réteget jelenti. Tehát 
amennyiben meg tudjuk határozni az uradalmak nagyságát, vagyis a hozzá tartozó 
falukat ás pusztákat, akkor a népességösszeírással egybevetve lehetőség nyílik 
arra, hogy a Somogy megyei nagy- és középbirtokokon folyó majorsági termelésre 
logikailag következtessünk. 

Az elemzésben tehát először az egy tulajdonoshoz tartozó birtokokat kellett 
összegyűjteni, majd második lépésként a már korábban említett vármegyei 
tisztviselői lajstrom alapján térképre vetítve ténylegesen is megállapíthattuk, 
hogy földrajzilag a megyében hogyan helyezkedett el az illető uradalom. A 
tisztviselői lajstrom alapján azt is tisztázhattuk, hogy az egyes nagy- és 
középbirtokok kormányzati rendszere hogyan épült fel. Ezek után következhetett 
az egyes uradalmak népességszerkezetének az elemzése. A logikai gondolatmenetben 
már csak egy probléma akadt: mégpedig az, hogy az egyes uradalmakban az 
allodiális föld illetve ezen allodiális föld művelési ágak szerinti arányát nem 
ismerjük. Itt jöhettek segítségül az egyes uradalmi levéltárak anyagai, a 
úicalis conscriptiok, a telekösszeírások valamint a szakirodalmi adatok. Rögtön 
mag kell jegyezni, hogy az allodiális föld mértékét egészen pontosan 
meghatározni a forrásadottságok miátt non lehet, így elég sok esetben bizonyos 
mértékű nagyvonalúságra kényszerültünk. 

Az általunk megvizsgált terület Somogy megye területének mintegy 30 SS-a, 
vagyis az eredmények az általánosításra is alkalmat adhatnak. A kapott számítási 
eredmények alapján egymástól jól elkülöníthető típusokat különböztethettünk meg: 

1./ Az egyházi tulajdonban lévő nagybirtokokon viszonylag alacsony a 
cselédek, szolgák száma, s kicsi a hivatali officiolátus mérete is. Ez arra 
mutat, hogy ezek az uradalmak a 18. század végi, 19. század eleji gazdasági 
konjunktúra ellenére is- inkább hagyományos, adóztató jellegű uradalmak maradtak. 
Jó példa erre a szentjakabi apátság birtoka, vagy akár a későbbi piarista 
birtok. Ez utóbbit végletlenül leromlott állapotban vehette át a szerzet a 19. 
század első évtizedében. Az egyházi nagybirtokok egyébként elég nagy területet 
foglaltak el Somogyban. 1806-ban 165.989 hold koncentrálódott az egyház kezén, 
vagyis a vármegye földjének 15 %-a. 

2./ Az arisztokraták birtokai általában egy-egy mezőváros köré 
csoportosultak. Pl. az Eszterházy-család esetében ez a mezőváros Kaposvár, a 
Széchényieknél Marcali és Visonta, a Festeticheknél Csurgó. Legfontosabb 
jellegzetességük, hogy az uradalmakhoz egész falvak tartoztak. Például az 
Eszterházyaknál a 23 falus, mintegy 90.000 holdas kaposvári uradalomból csak az 
egy Törökkoppánynál kellett más birtokossal (a veszprémi püspökkel) megosztozni. 
Az arisztokraták birtokain meglehetősen magas mind a tisztviselők, mind a 
szolgák száma az allodiális területhez képest, ami mutatja gazdasági 
fejlettségüket is. A Festetichek csurgói uradalmában pl. csak Csurgón 46 
cselédet írtak össze. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ezen 46. ..fő mind 
termelő tevékenységet folytatott,- hiszen jelentős lehetett á kiszolgáló 
személyzet aránya is, bár az arisztokratáknál ennek nagyságát tompítja a már 
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említett tény: ők a megyén kívül éltek. 

A FESTETICH ÉS AZ ESZTERHÁZY-CSALÁDOK BIRTOKAI SOMOGYBAN 

+ = Festetich-család falvai 
• = Eszterházy-család falvai 
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Eddig családokról beszéltünk, de hozzá kell tenni azt is, hogy ez a fogalom 
a 19. század elejére így nem teljesen igaz. Ugyanis az arisztokrata családoknál 
egyáltalán nem biztos, hogy minden fiúörökös kapott földet. A hitbizományoknál 
ez elég egyértelmű, s pl. idetartozik az említett kaposvári uradalom is. Egy 
másik, talán kevésbé ismert példa: a Festetich-család esete. Festetich György 
ágán négyen voltak fiútestvérek. Egy 1793-as családi egyezség értelmében csak az 
elsőszülött György örökölte a földeket, a másik három testvér kielégítésként 
kapott 200.000 forintot. Földet tehát nem! így aztán a többi Festetich-gyerekriek 
nem maradt más, mint vagy földet vásárolni, vagy jól házasodni. Például 
Festetich Imre ez utóbbihoz folyamodott: elvette Boronkay Krisztinát, akinek 
grófi vagy bárói címe ugyan nem volt, de volt az apjától — egyetlen gyermek 
lévén — 25.000 hold öröksége. Hozománynak ez is megtette. 

3./ A legtöbb sajátosságot a somogyi nagybirtokosság földjei mutatják. Több 
típus létezik. Találkoztunk olyan családokkal, ahol a birtokok végletes 
felaprózódottságát figyelhetjük meg. A hajdani óriási méretű Lengyel-uradalom 
pl. az 1745-ös és az 1782-es családi osztály alapján teljesen részekre 
darabolódott a "számtalan" örökös között úgy, hogy a 19. század elején már volt 
olyan örökös, aki 1/128-ad birtokrész miatt pereskedett. A bajt tetézte, hogy 
férfiágon az 1810-es évek elejére kihalt a család, s az oldalági öröklés a 
fiskális ügyek húszéves áradatát indította el a megyénél. Hasonló sorsra jutott 
az ún. Perneszy-hagyaték is, bár itt 3-4 család tagjai kezében aprózódott a 
birtok. Egy másik család ~ a Csokonay kapcsán ismeretes — Sárközyek pedig úgy 
elszaporodtak a 19. század elejére, hogy a hajdani több mint 10.000 holdas 
uradalom teljesen szétesett, a Sárközyek pedig nagybirtokosból középbirtokossá 
lettek. 
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A LENGYEL CSALÁD BIRTOKAI SOMOGYBAN 

+ = A Lengyel-uradalom falvai 
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Ezeken a szétszórt birtokokon néha tetten érhető a birtokkoncentráció 
folyamata is: egy-egy tőkeerős részbirtokos próbálta összevásárolni a 
részbirtokokat. Az említett Lengyel-uradalomnál pl. Boronkay József, Somogy 
többszöri országgyűlési követe volt ez az ember. Amíg ugyanis a birtokok nem 
koncentrálódtak ténylegesen egy kézben, addig a majorsági árútermelés is elég 
nehezen volt elképzelhető, aminek a következménye, hogy ezeken a szétszórt, 
szétdarabolt földeken relatíve alacsony a cselédek szárna. A gazdaságos 
termelésre a megoldás csak az lehetett, hogy a gazdaságokat osztatlanul kezelik 
(erre is van jócskán példa), de ebből pedig a családi veszekedések sorozata 
indulhatott el a vélt vagy valós bizalmatlanság miatt. 

Találunk frissen gazdagodó, felnövekvő családokat is. Ilyen példa a 
Somsich-família. Ennek a családnak három ága volt, s ebből kettő a 19. század 
folyamán grófi címet szerzett. A család egyik ágának birtokai arra szép példa, 
hogy egy mezőváros köré tömörítve a birtokokat komoly gazdaságot lehet vezetni 
— hasonlóan tehát az arisztokrata birtokokhoz. Az ilyen jellegű uradalomnak 
magától érthetődően könnyebb és olcsóbb volt az igazgatása, mint a megye 
különböző részein szétszórt, egymástól több napi járóföldre lévő részekből álló 
uradalmaknak. Az egységnyi allodiálisra eső cselédlétszám pl. a sárdi 
Somsich-birtokon majdnem eléri a Festetichek csurgói uradalmának arányát, pedig 
ott tényleg komoly gazdálkodás folyt, amiről még Richárd Bright angol orvos is 
megemlékezett 1815-ben tett utazásáról készült leírásában. 

A sárdi Somsichok mellett még más birtokgyűjtögető családokra is találunk a 
megyében példákat. A 18. században felnövekvő, birtokait és vármegyei befolyását 
egyre inkább ápolgató Tallián és Csapody-családok földjein szintén magas "neme-
sek szolgái" rovat alatt bejegyzett szám. Tóth Tibor bizonyította egyik 
elemzésében, hogy a Somogy megyei birtokosok kezén jelentős méretű tőkefelesleg 
halmozódott fel a 18. század második felében, s ezekben a hitelügyletekben a 
Talliánok mindig élen jártak. 

A példákat még hosszan lehetne sorolni, de amit lényegesnek és fontosnak 
tartunk: az itt ugyan nem részletezett számítások alapján igazoltnak látjuk, 
hogy Somogyban a nagy- és középbirtokokon, a 18-19. század fordulóján, az 
említett egyházi birtokokat- leszámítva jelentős termelőkapacitás tömörült, 
aminek egyenes következménye volt, hogy a 19. század második felében, s részben 
már az elsőben is, a tőkésedés végül is — bár változott közgazdasági és 
politikai feltételek között — a nagybirtok vezetésével ment végbe. 

A végére még egy megjegyzés. Számításaink numerikus úton történtek. 
Tisztában vagyunk vele, hogy a forrásadottságok miatt elég nagy a hibázás 
lehetősége. Mindazonáltal lehetségesnek tartjuk, hogy az említett források 
alapján, modern, nagy teljesítményű számítógép bevonásával és megfelelő 
módszerrel megalkossuk a megye 19. század eleji mezőgazdasági térszerkezetét. A 
további kutatás lehetséges irányának ezt tartjuk. 

FORRÁSOK ÉS IRODALOM 
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TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÓDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Knézy Judit: 

EGY GAZDASÁGI UTASÍTÁS AZ 1780-AS ÉVEKBEN A CSURGÓI URADALMI ALKALMAZOTTAK 
MUNKAKÖRÉNEK ÉS BÉRÉNEK KORRIGÁLÁSÁRÓL, S ENNEK TANULSÁGAI 

Jelen dolgozatom kissé átdolgozott részlete a Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
Közleményeibe ez évben leadott: "Uradalmi alkalmazottak és életmódjuk a Csurgói 
uradalomban a XVIII. század végén" c. munkámnak. 

A Festetics család keszthelyi uradalmának gazdálkodásáról több tanulmány, 
sót kötet is megjelent már. /I/ A család birtokszerzési törekvéseiről szóló 
kötet is ismert. /2/ Külön kiemelendő a Georgikon alapításával, tevékenységével, 
az ott tanító híres mezőgazdászok életével, eredményeivel foglalkozó művek sora. 
/3/ A keszthelyi uradalom jobbágyainak hagyatéki leltáraival kapcsolatosan 
számítógépes feldolgozások folynak jelenleg a Néprajzi Múzeumban. Igen becses az 
a tanulmány, mely a üzemszervezeti, központi birtok irányításával, az ún. 
directio kérdésével foglalkozik, mely már túlnyúlik a keszthelyi birtoktest 
történetének feldolgozásán, mivel az összes major irányításának kulcskérdéseire 
tapint rá. /4/ 

A Festetics család somogyi birtokairól részletes feldolgozás — egy kötet 
kivételével — eddig nem jelent meg. Ez a forrásközlő és értékeló kiadvány is 
csak a keresztúri uradalom jobbágyaival kötött szerződéseket méltatja. /5/ 

Vizsgálataim középpontjában a kersztúrinál nagyobb csurgói birtokegység 
uradalmi alkalmazottainak életmódja állt a 18. század második feléból fellelhető 
források szerint. Tehát elsősorban az éves szerződéssel lekötött ún. konvenciós 
alkalmazottak bérének, munkakörének, viseletének, lakásviszonyainak kutatását 
tűztem ki célként. /6/ Ezek az alkalmazottak a pénzbeli juttatás mellett 
fizetségképpen még élelemre szolgáló terményt (búzát, rozsot, kását), sót, ezen 
kívül fát, szénát, lakáshasználatot, esetleg ruházatot és állattartási 
lehetőségeket is kaptak. 

E korszakban már az aratási munkákat időszaki munkások végezték az 
uradalomban nagyobbrészt: de pl. cséplésre inkább robotosokat rendeltek ki. Az 
alkalmazottak bérezésére, beosztására vonatkozóan a konvenciós szerződések, 
illetve összesítő táblázatok igazítanak el elsősorban. Ezenkívül különféle 
gazdasági utasítások, esetleg számadások adatai egészíthetik ki a beosztásra, 
munkakörre, a fizetés módozataira vonatkozó adatokat. Az Országos Levéltárban a 
Festetics család iratanyaga helyenként szórványosan, más korszakokra vonatkozóan 
elég részletesen szól az alkalmazottakról. 

A csurgói uradalom alkalmazottairól összesített fizetésjegyzék, ún. 
salariális tabella csak 1780 és 1781. évből maradt fenn. A korábbi idószakból 
is ismertek ugyan egyes szerződések, de azok a számadások között találhatók meg. 
Hl így pl. 1740-ben Hajber swajceros fizetése: "készpénz 28 forint 35 •köböl 
gabona, fele búza fele rozs, annyi font sója, 7 akó bora, 2 mása tehénhúsa, egy" 
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fertály borsója, egy fertály lencséje, egy fertály árpa kásája..." Feladatai: 
".vy keze alá adott'tehenekre jó gondot- viselni, azokból gyűjtoTt vajat és 
sajtot igazán beadni" — szól a szűkszavú és cseppet sem számszerű utasítás. 

A számadások között olyan feljegyzéseket is találunk, hogy — általában 
negyedévenként — kinek mit, mennyit fizettek ki. 1743-ban Csurgón a következő 
alkalmazottak voltak: "ispán, két katona, pintér, svájeeres, jáger, kovács, 
lovász, majorné, szolgáló, kocsis, aulás, tehénpásztor,- porjúpászlor, vadgulás-, 
vad ^ulásoojtár, 2 birkás, bognár, kanász, kanászbojtar . /8/ Később a 
birkásokat külön szerződéssel fogadták fel, mint bérlőket. ¡9/ 

Még ekkor nem alkalmaztak éves szerződéssel munkást, bérest a földművelési 
feladatok ellátására. Arra törekedett az uradalom vezetősége, hogy elegendő 
igával rendelkező robotos álljon rendelkezésre, s ennek megfelelően 
gyarapították a féltelkes jobbágyok számát. /10/ Robotot — különösképpen 
kaszálásra, kukoricakapálásra stb., tehát kézi munkára — különféle 
haszonvételek biztosítása, engedélyezése fejében is teljesíttettek a szerződésre 
lépő jobbágyokkal. /II/ 

A keszthelyi uradalomban viszont más 1768-69-ben hat bérest és egy kocsist 
fogadtak fel a földművelési feladatok ellátására. /12/ A csurgói uradalomhoz 
tartozó majorokban viszont 1780-81-ben sem találhatók béresek a cselédek között. 
Itt a 11 helységben az éven át alkalmazottak közül az elöljárók és munkások 
száma együttesen 60 körül volt évente. A csurgói tiszttartóság a következő 
személyekből állt: tiszttartó, számtartó, kasznár, deák, négy helységben l-l 
ispán. Foglalkoztattak továbbá két katonát, 11 pandúrt, 6 erdőpásztort, 3 
szőlőhegyi hajdút, 9 méhészt, 2 bivalyost, 1 jágert, 1 komlókertészt, 1 
kovácsot, 2 pintért, 12 gulyást, 6 marhahizlalót, 5 kanászt, 1 hizlalógazdát, 
változó számú hizlalólegényekkel, 5 lovászt, 1 majomét. /13/ 

A konvenciós táblázatból elsősoban a fizetésbeli módozatok tükröződnek, s 
ebből a táplálkozásra, ruházatra, állattartási lehetőségekre lehet 
következtetni. Az uradalmi alkalmazottak lakásviszonyairól inventáriumok és 
korabeli épülettervek, illetve megvalósult épületek rajzai tanúskodnak. 

Az 1780-81 utáni időszakból ~ keltezés nélkül — fennmaradt az a gazdasági 
utasítás, mely az uradalom éves konvencióval foglalkoztatott alkalmazottainak 
munkakörét pontosítja, leírja, vagy módosítja, konvencióját korrigálja. /14/ 
Valószínűleg panaszos levelekre reagált az írója, nemcsak azért, mert a 
jobbágypanaszok között őrződött meg az irat (ez véletlen is lehet), hanem 
hangneme is erre utal. Mivel az 1780-81. évi konvenciós tabellákon felsorolt 
Durgó nevű katonával és Csicskár bíróval /15/ kapcsolatos megjegyzések is 
szerepelnek benne, arra lehet következtetni, hogy közvetlenül ezutáni években 
készülhetett. Nem íródeákkal íratták, nehezen olvasható, nyelvezete nehézkes, 
aláírása hiányzik. A keszthelyi központból küldték. A germanizmusokkal teli 
szövegben számos ízes," korabeli helyi elnevezés, kifejezés is szerepel. 

Mindenesetre elődje azoknak a keszthelyi Direkcióból később gazdatisztek 
számára rendszeresen kiadott instrukciónak, directionális rendeleteknek, 
amilyeneket Nagyváthy, Pethe, Rumy idejében küldtek a Festetich birtokokra 
szerte az országban. /16/ A legnevezetesebb Nagyváthy János 1792-ből kelt 
Közönséges Instrukciója, mely többszáz oldalon keresztül minden kérdésre és az 
összes Dél-Dunántúlon található Festetich birtokra kiterjedt. Ez a" csurgói és 
Csurgó környéki útmutatás témája és területi vonatkozásai szerint sokkal 
szűkkörűbb, de érzékelteti azokat a vezetési módszereket, elveket, amelyeket a 
keszthelyi uradalmi központból betartattak. 
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Kivonatosan, értelemszerűen az ismétlések elkerülése céljából rövidítve, a 
lényeges kifejezéseket szószerint idézve kísérlem meg ennek a fontos iratnak az 
ismertetését, mely olyan sokat elárul ennek a majornak az életébűi, munkáiból, a 
munkaszervezés módszereiből. 

1. Csurgó Durgó nevű katonát, aki korábban "az •uraság után hordozta lóháton 
a- leveleket" hajdúként kívánta az utasítást író a későbbiekben alkalmaztatni, ha 
fel nem mond, mert azután a lovászokra bízzák a postaszolgálatot. 

2. Csicskár nevű csurgói bíró, egyben az uraság hajdúja, s egyszersmind 
félhelyes jobbágy — a korábbiakban ~ szolgálata miatt nem robotolt ("...az 
jobbágyokat robotba- parancsolta és a munkások mellett pallérkodott"). Meglévő 
szessziója miatt munkájáért kevesebbet kapott, mint a tö&bi hajdú. Az uradalom 
vezetősége' hasznosabbnak"tartotta, ha ezután elveszik tőle a szessziót és "más 
robotot-teljesítő polgárnak" adják ki', és Csicskár a szolgálataiért a hajdúk 
teljes fizetését kapja meg. 

3. A légrádi szőlőhegyen alkalmazott három hajdú kötelességeit 
következőkben határozta meg az utasítást készítő: kötelesek a szőlőhegyekre 
télen-nyáron vigyázni, a hegyet a "tolvajoktul és pincefelverőktül oltalmazni" 
/17/ és "midőn a N. Uraság szőleit főként nyáron munkáltatni kölletlk, akkor az 
munkásokat szokták és azok felett pallérkodni". 

4. Az erdőpásztoroknak különböző a fizetése — ismerte el az irat készítője 
— mert nem egyidőben fogadták fel őket. 

Több javaslat célozta a munkaerők célszerűbb, az uradalom számára 
előnyösebb felhasználását, ahol lehet bizonyos munkakörök összevonását, illetve 
egyes embereknek más feladatokra való átállítását szorgalmazta. így az 5. és 6. 
pont megjegyzései: 

5. Bár községenként l-l hajdút fogadtak fel Agarév és Háromfa egészen közel 
van egymáshoz ("csaknem össze van eresztve"), ezért csak egy "hajdút" és egy 
erdőpásztort célszerű alkalmazni. /18/ Az erdőpásztor végzi, "mind a gazdaság 
körül való kötelességét, mind az erdőre való vigyázást, téli időben pedig, vagy 
amikor az makknak- ideje vagyon._az erdőpásztorok!egyebet nem tehetnek,- hanem az 
erdőkben való makkot őrzik . 719/ 

6. A kocsisok számát is csökkenteni akarta, mondván, hogy Csurgón az uraság 
távollétében ("háza nélkül") nincs szükség 3-4-kocsisra, csak kettőre, a többit 
más munkára lehet beállítani "vagy teljességgel kaszálni" befogni. (Ez már a 
későbbi ún. "gyalogbéres" feladatkörét jelenti). /20/ 

7. A bivalyosokról így vélekedett: a szállítás terén "folyvást dolgozván 
többet visznek végbe; mint a falubeli jobbágyság" az uradalom munkálatainak 
idényei szerint "téli, őszi és tavaszi időn sT^y. trágyát, tégla kemencéhez való 
fát, épületfát,- nyáron pedig szénát,- gabonát hordanak", (tehát i későbbi 
szekeres béresek feladatait látták el). 

8. Háromfán 1780-81-ben még ispán állt a major élén, közben kasznárt 
neveztek ki, aki valószínűleg maga számolt el a pénzekkel. Az utasítás szerint a 
kasznárságot meg kell itt szűntetni és az ispánságot "előbbeni - mód- szerint" 
visszaállítani, de hozzátette a rendelkező, "ha a kasznár nem kedvetlenedik el 
ettől". A pénzt ezután minden hónap végén a csurgói kasszába kell átadnia. 

9. A pintérekkel kapcsolatos megjegyzésekből kiderül, hogy nemcsak 
hordókészítés volt a feladatuk, hanem egyben pincemesterek is voltak még ekkor. 
Kötelességük tehát: "a pincékben lévő hordók újraabroncsozása, a borok 
tisztogatása^ töltögetése,' fejtegetése"• Az uradalom érdeke volt továbbá, hogy 
ne csak a "kivetettszámú hordói" készítsék el, hanem — főképp a nyári 
hónapokban — azon felül is . 

10. A "csurgói pajtamester" ~ ezt a feladatot 1780-81-ben két katona látta 
el — konvencióját annyiban kívánták módosítani, hogy zabot nem kap a 
továbbiakban, de "régi szolgálatára való tekintettel" a libéria jár neki. 
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Jelentős megtakarítást remélt az instrukció írója a pásztorok számának 
csökkentésével is. Arról írt, hogy: 

11. Mivel a másfél évvel ezelőtti időben három csapatban járó. csurgói gulyát 
utóbb a "tinágulya" kettéválasztásával és a tehenek közé vételével "csak- két 
csapatban jératjlR", a számadó gulyás konvencióját meg kell takarítani, is 
Szentgyörgy napfST őszig, amikor "külön őriztetik a tinókat", ezek mellé az 
egyik ügyesebb bojtárt szükséges odarendelni, szólt az utasítás. Ezután érdekes 
összehasonlítást tett a somogyi és zalai legeltető marhatartás körülményei 
között: "-.v«.Somogyban-a- legelő -bővebben vagyon, mint- Zalában ás a téli -szükség 
szalma és sássre széna npi oly ^gös légyeriy egyébiránt is a számadó gullásoit 
olly -buj tárokat- tartanak, - akiknek marnljok "vagyon, hogy valami olly kárt 
okoznának, azok a roarhákbuT a M. UraságnaknkárgtFRtpBtolhassák" 7T három falka 
mellett lévő pásztoroknak összesen 42 marha tartását engedélyezte, kevesebbet, 
mint 1781-ben. S hogy visszaélés ne legyen, elrendelte, hogy a konvencionális 
tabellán fel kell tüntetni a "pásztorok- előtt- levő- marhák számát". 

12. A "csurgói schuajceria" mellett csak három pásztort tartottak, 
fizetésüket a bivalygulyáséhoz mérten állapították meg, de mivel a bivalygulyát 
visszarendelték Keresztúrra, ezzel megszűntették a bivalyos fizetését is. Ezzel 
párhuzamosan a csurgói "schwajcerosét" a keresztúrihoz mérve kevesebbre 
javasolták csután. (Nyilvánvaló, hogy korábban a bivalytehenek fejésében és 
tejük feldolgozásában is segédkeztek). 

13. A kanászok számáról a következőt határozták: amíg "apró malacok és göböl 
s.v. borjuk... /21/ nincsenek... két csapatot őriznek", amelyik évben makk van, 
olyankor külön járnak a "göböl marhák", külön a "ritjeg marhák", külön "a maglók 
apró malacaikkal^együtt". Amikor malacoznak a göbék, RIí bojtárnak kell az 
alaknál lennie. Egy sereg "sörtvéles marha" mellé nem elegendő két öregbojtár, 
három szükséges, "noha a gazda-maga is vigyáz a marhákra". Módosul az is, hogy 
mennyi sertést tarthatnak a kanászok, mert ezzel Is visszaélések történtek: 
"mikor a makknak ideje szolgál,—a kanászok annyival több malacokat szoktak 
meghadnl és nevelni|"hogy néha 180 vagy 200 malaccal is a sereg megszaporodik". 
A csurgói kanászbojtároknak az eddigi 6 "öreg" és a 6 malac helyett 3-3-at, a 
gazdának a 12 "öreg" és 12 malac helyett 9-9-et engedélyezett, tehát összesen az 
eddigi 36 helyett csak 24-et tarthattak ettől kezdve. /22/ 

14. Szükségtelennek ítélte a "majomé" további alkalmazását is a gazdasági 
utasítás, mivel az uraság csak ritkán tartózkodik Csurgón. A majoménak addig az 
volt a feladata, hogy a szobákra, s az ott lévő "mobiliákra" (bútor, berendezés) 
vigyázott, a textíliákat mosta, aratás idején pedig a munkásoknak kenyeret 
sütött. Elbocsájtásával ezeket a feladatokat megosztják: nagy dologidőre 1-2 
hónapra.olyan parasztasszonyt kell fogadni, aki kenyeret süt a munkásoknak. /23/ 
A "tiszttartóné asszony magára önként fogja fölvállalni a szobákra és a fehér 
ruhára-való-gondviselést" -- hangzik finomított formában az egyéb feladatokkal 
kapcsolatos rendelkezés. 

15. Végezetül a cselédek szénajáradékával kapcsolatos tennivalókról esik 
szó. Ez azért jelentős, mert az 1780-81. évi konvenciós tabella meglehetősen 
elnagyoltan érinti ezt a kérdést, s a megadott számszerű adatok még nem mutatják 
milyen minőségű szénát kapnak és ki hordja be számukra. Az utasítás elmondja, 
hogy amelyik cselédnek a konvenciós tabella szerint széna jár, azokét a hajdúk 
takarítják be, de nem elsőrendű szénatermő helyről, hanem: "...allyább való 
rétekből, allyas házhely egy legföljebb két kaszára való, ha vagyon ... erdő 
széleken vagy^szűrük- között-, ahol a széna nehezen szárad és káros helyen.. ." 
Azoknak a cselédeknek, akiknek nem jeleztek a tabellán fizetésük részeként 
szekérszám való szénát — pl. bivalyosoknak, kocsisoknak stb. — engedélyezi az 
uradalom, hogy a "gabonák között való tófenekeket" lekaszálják maguknak, s egy 
szekérre való szénát biztosítsanak, "moHyel csak egy tehenet is ki tarthassák a 
télből". A magasabb beosztású alkalmazottaknak (ispán, pintér, kovács, 
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pajtamester) az uraság rétjéből (tehát jó minőségű) "jobbágyszerekekkel adatik 
ki" a széna. 

A csurgói ispán korábban kapott lótartásra zabot, mivel lovon akart az 
ispánsághoz tartozó falvakba járni. De végül is nem tartott lovat, ".>.zabját 
eladván ... zab nem illeti őtet" — erről szól az utasítás utolsó pontja. 

Az uradalom érdekeit túlzottan is figyelembe vevő, mind a megfelelő 
haszonvételi lehetőségekkel tisztában levő, korához képest korszerű 
munkaerőgazdálkodásra törekvő, minden részletre kiterjedő figyelmű uradalmi 
főtiszt gazdasági utasításai rendkívül becsesek a kutatók számára. Sokkal többet 
elárulnak az. uradalom gazdálkodásáról, a benne dolgozók munkájáról, az uradalom 
vezetőinek célkitűzéseiről, szemléletéről, gazdálkodási gyakorlatáról, mint 
számos más forrás pl. a konvenciós levelek, összeírások, szerződések, 
számadások. 

A csurgói konvencionális tabella is mutatja, összehasonlítva a 
keszthelyivel, hogy Dél-Somogyban a korszerűbb gazdálkodásra való áttérés 
mozzanatai fáziseltolódással jelentkeztek (pl. a földművelésben bérmunka 
alkalmazása, belterjesebb tehenészetek alkalmazása). A fent jelzett utasítás 
szól arról is, hogy a két uradalmi egység gazdálkodásának különbségei az eltérő 
helyi adottságokkal is magyarázhatók. Dél-Somogyban több legelő, rét, erdő állt 
az uradalom rendelkezésére, mint a zalai birtoktesteken, s ez más profilt adott 
a gazdálkodás ágainak, arányainak. Kiderült az is, hogy bár egy-egy nagyobb 
birtoktest önálló életet élt, meghatározott gazdálkodási, üzemszervezeti 
egységet képezett, az állattartás területén alkalmanként vagy rendszeresen is 
együttműködés jött létre az egymástól távol eső majorok között is. így fordult 
elő, hogy Csurgó környékére a keresztúri bivalycsordát hajtották le téli 
tartásra, s csak később rendelték vissza. 
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/18/ Hol hajdút, hol pandúrt emlegetnek az iratok. 

/19/ Mai, vagy a közelmúlt szóhasználatával inkább csősz volt. 

/20/ Csak fűkaszálásról és még nem a kaszával való aratásról lehet sző itt 
ebben az uradalomban. Balassa I. 1978. 30. szerint 1803. után válik a 
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bői, rideg" sertés, vagy sörtvéles összetétellel is szerepelnek. 
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nál magas volt a sertéshús fogyasztása. 

/23/ Az egyik jobbágypanasz arról szól, hogy otthon kirabolták azt a 
sütő-főző jobbágyasszonyt, aki épp az aratóknak vitt kenyeret. OL. 
P. 275. IV. 38. o. 
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RENDI TARSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÓDSZEREK ÉS FDRRÁSTÍPUSflK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Szabó László: 

CSALÁDSZERVEZET ÉS CSALÁDI GAZDÁLKODÁS A JÁSZSÁGBAN A 18-19. SZÁZADBAN 

1. A jász expanzió. A jászsági kultúra egyik legjellegzetesebb vonásának 
az általam jász expanziónak nevezett komplex jelenséget tartom. Ez nem egyéb, 
mint a jászsági lakosság nagyarányú, gazdaságilag megalapozott terjeszkedése a 
közvetlen környezetben és távolabbi tájakon. Dél-Pest, Dél-Heves és 
Külső-Szolnok megyék szomszédos településeinek, illetve a távolabbi Duna-Tisza 
közének és a Nagykunság déli részének benépesítésében úgy vesznek részt a 18-19. 
század folyamán, hogy itt az új közösségek meghatározó tényezői lesznek. 
Leköltözésük nem hasonlítható a palóc, szlovák, román jobbágyok Alföldre és 
Erdélybe húzódásához. A jászok nem jobbágyként, szegődményesként vagy keresett 
szökött jobbágyként jelennek meg az új környezetben, hanem mint gazdaságilag 
erős honfoglalók. Az új környezetben egy idő múlva ismét terjeszkedni kezdenek 
nagy múltú és erős mezővárosok határaiban is (Kecskemét, Nagykőrös, 
Szabadszállás, Szentes). A jász expanzió részeként fogjuk fel azt a piaci 
uralmat, amit Nógrád, Pest (Tápió- és Galga-mente), Dél-Heves és a szomszédos 
Külső-Szolnok, kiseth mértékben Dél-Borsod megye területén mezőgazdasági és 
ipari termékeivel kialakított. Ide tartozik az a 19. század közepétől megerősödő 
földszerző akció, amelynek során a jászsági lakosok a szomszédos nem jász 
területek földjeit — midőn azok parcellázásra kerülnek — felvásárolják. 

A jász expanzió nemcsak jellegzetes vonása a jász kultúrának, de olyan 
komplex megnyilvánulása is, amelyben a jász kiváltságok, a jászsági társadalmi 
és gazdasági fejlődés, mintegy értelmet nyert. 

2. A jász expanzió okai. Közülük csak három, egymással szarosabb összefüggő 
okot említek: 

a./ A jászok közösségének kiváltságos helyzetét (területi nemesség), amely 
kétségtelenül a legalapvetőbb. Ez emelte a jászokat a jobbágyok fölé, s 
tette lehetővé, hogy belső ügyeiket célszerűen, maguk intézzék. A több 
évszázados önálló közigazgatás, jogalkotás, s az elért kedvezmények nem 
egy vonatkozásban a köznemesség alsó rétegeinek helyzeténél is kedve-
zőbb társadalmi körülményeket teremtettek számukra. 

b./ A Jászság népe a török hódoltság időszakát bizonyos kontinuus maggal, 
kontinuus kultúrával vészelte át. Jelentős volt az is, hogy a 17. szá-
zad végén már népessége, gazdasági élete úgy stabilizálódott, hogy 
nyugalmasabb időkben azonnal, s a környezetnél mindenképpen előbb, 
gyors fejlődésnek indulhatott. A 18. század első felében ez a népesség 
kiegészül olyan, máshonnan idesereglett lakosokkal, akik a redempció 
hírére jelentős pénzt hoznak a Jászságba, s a redemptus jog miatt a 
jövevények gyorsan be is tudnak illeszkedni a nagy múltú, kiforrott 
szerkezetű társadalomba. 

c./ A redempció jogaikban megerősítette a jászokat, helyzetüket stabilizál-
ta, s egyben elindította azt a polgári fejlődést az egyéni földbirtok 
megteremtésével, amely könnyűszerrel átnőhetett a kapitalizmus viszo-
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nyai között egy feudális környezettől már nem gátolt állapotba. Ez a 
korai polgárosodás, bizonyos kapitalisztikus tendenciák megjelenése 
egyben lehetővé tette azt is, hogy 1848 után az élet törésmentesen 
folyhassék. Ez az oka annak, hogy a Jászságban az általunk is vizsgált 
családszervezeti forma nem bomlik fel, hanem csak módosul, s kitűnően 
funkcionál még egy évszázadig. 

Ezek a tényezők együttesen azt eredményezték, hogy ez a táj, közösség igen 
korán fölé nőtt a szomszédos, kedvezőtlenebb adottságú és helyzetű területeknek, 
gazdaságilag erőssé vált, s a Jászság népe szinte rátelepedett környezetére, 
távolabbi tájakon is tudott a kínálkozó lehetőségekkel élni. Létrehozta az 
úgynevezett jász expanziónak nevezett jelenséget, amely a jászsági társadalmi-, 
gazdasági- és kultúrális fejlődés legjellegzetesebb megnyilvánulásaként tartható 
számon. 

3. A jászsági család- és üzemszervezet. A jász expanzió főbb okait 
bemutatva arra kell választ adnunk, hogy közvetlenül hogyan valósult meg ez a 
terjeszkedés? Mi az az erő, amely közvetlenül táplálja ezt a folyamatot? 

Korábbi alapokon a 18. századra létrejön, majd a redempcióban megerősödik, 
stabilizálódik a Jászságban az a parasztcsalád, amely mindazokat az előnyöket 
gazdaságosan és célszerűen kamatoztatni tudja, amelyeket a jász (jászkun) 
kiváltságok biztosítottak. Ez a család olyan vérségi kötelék, amely ellátja az 
összes családi funkciókat; egyben jogilag is szabályozott és védett birtoklási 
egység; jól funkcionáló munkaszervezet; s a lehetséges saját és bérelt birtokot 
tökéletes üzemszervezetté tudja tenni. Ez a komplex feladatot ellátó, földesúri 
függéstől mentes család új területre költözve, megfelelő anyagi indíttatással 
ismét működésbe lép, kialakítja az új környezetben azt a működtethető, 
eredményes mechanizmust, amely az anyaterületen is jellemezte, s paraszti 
szinten megkezdheti az új előnyomulást. Ez a család önmagában is tud boldogulni, 
nem szükséges egy közösség amely körülveszi, de ha más családokkal kapcsolatot 
talál, érdekszövetségre, s ezt megpecsételő rokoni kapcsolatra lép, már ereje 
megsokszorozódik. Természetesen igen erős erők (nagybirtok, erőteljes mezővárosi 
közösség) megállíthatja ezt a terjeszkedést, de általában az is hozzátartozik a 
folyamat lényegéhez, a család módszereihez, hogy helyesen ismerik fel a 
küzdőterepet, s megfelelő közegben törnek előre. 

A Jászságban a családoknak két típusát tarthatjuk számon szinte kezdettől 
fogva: a többgenerációs kiscsaládot és a nagycsaládot. Az 1550-es török 
defterben már velhetően mindkettő nyomai felfedezhetők, bár mindez, mind a 
későbbi források még jó ideig csak valószínűsítik meglétüket. A 18. század 
kezdetétől, néhol pár évvel már korábban induló anyakönyvek vizsgálata, majd a 
későbbi összeírások a természetesen meglévő kiscsaládok mellett nagycsaládokról 
is hírt adnak. Magam a 18. század közepétől összeírások segítségével 
bizonyítottam létüket, s Jászdózsán, Jászkisérnn -- a szerencsésebb 
forrásadottságok miatt — még lakóházaikat is azonosítottam, több család 
osztódását nyomon követtem, s polgári peres anyagban vagyonfelosztásukat, 
birtokszerzéseiket is elemeztem. A 19. századi anyagban még részletesebben 
adatolhatok az egyes családok, s néprajzi gyűjtések segítségével 
megszólaltathatók vagy kiegészíthotók a sokszor szűkszavú adatok. A múlt század 
utolsó harmadától napjainkig közvetlen vizsgálatok végezhetők, hiteles 
emlékanyag gyűjthető mindezekre, s ez ellenőrizhető anyakönyvi, telekkönyvi, s 
családi irattári anyagegyüttesekkel is. Kívülem Szabó István végzett hasonló 
vizsgálatokat a Jászságban, s mindketten dolgoztunk FoT hasonló anyagot a 
Nagykunságban és a Kiskunságban, illetve az ország más tájain. 

A jászsági nagycsaládra kezdettől fogva jellemző, hogy tagjai bár egy 
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birtokon gazdálkodtak, egy üzemszervezet részei voltak, egy munka- és 
családszervezeti egységet alkottak, mégsem laktak egy fedél alatt. A jászsági 
kertes települések ugyanis eleve két elkülönülő üzemegységből állottak: a lakó-
ház és fundusa a bsltelken, ahol az öregek, munkát már alig bíró, az asszonyok 
és a kisgyermekek éltek; s a kert a községmagon kívül, ahol a munkabíró 
férfinép, a házas férfiak, legények, suhancok (gyakran szolgákkal kiegészülve) 
éltek egész éven át. Az előbbi a háztartás, a feldolgozó, tartósító munkák 
színhelye, az utóbbi a mezei munkáké, állattartásé és a tárolásé. Jogilag ez 
természetesen összetartozott, egy egységet alkotott, s kertje csak vagyontalan 
családnak nem volt. Olykor egy gazdasághoz több kert is tartozott öröklés révén, 
s ha ezeket nem sikerült elcserélni vagy egyéb módon egyesíteni, illetve a nagy 
állatállomány, a nagyobb család miatt nem is akarták, külön-külön ~ olykor 
három — üzemhelyre is oszlott a gazdaság és vele együtt a család. Nem igazi 
osztottság ez, azonban az "egy fedél alatt élés" elve és ténye mégis más, mint 
a palóc, szlavóniai vagy Kisalföldi nagycsaládok esetében. A családrészek 
kapcsolata lazább, de ez a gazdasági kötöttséget, a család szigorú 
együttdolgozását és közös életét mégsem veszélyeztette. A ház és kert kettős 
üzemegysége kiegészült még egy harmadikkal is, a térben elkülönülő kiskunsági 
pusztabirtokkal, azonban ez kezdetben közösségi használatú volt, a kommunitás 
által fogadott pásztorok őrizték a nyájat ott, s így a család üzemszervezetéhez 
nem kapcsolódott szorosan, a család osztottságát nem fokozta. Amidőn pedig 
felosztották, vagy áruba bocsájtották a vállalkozó nagycsaládoknak adott helyet. 

A nagycsalád különélését, részekre tagolódását, de továbbra is megmaradó 
egységét a tanyák megszaporodása, a kertek lassú felszámolódása és funkció 
vesztése okozta. Minthogy ez a 18. század eleje óta lassú folyamat a 19. század 
olső felében, majd az 1850-es években kezdődő tagosításokkal felgyorsul, a 
tcnya, mint üzemhely egyre fontosabbá válik, a különélő nagycsaládok száma is 
felszökik ebben az időben. Az épülő új tanyákra a Jászságban sem ekkor, sem 
ké&öbb nem szolgatanyásokat ültetnek, mint a Nagykunságban, a Hajdúságban, hanem 
az Öregekkel egy háztartásban élő fiakat családjukkal; azok egy családon belüli 
önálló gazdasági egységet alkotnak, önállóan termelnek, de úgy, ahogy azt a 
családfő előírja, megszabja; az egyes üzem helyett keresete egy kasszába fut be 
a városi házban élő öregek, családfők kasszájába. Innen kapnak a külön tanyákon 
élők a gazdasági eszközökre, testi ruhára valót, itt döntik el a 
földvásárlásokat, gyarapításokat állatban, jelentősebb háztartási cikkekben. A 
gazda és gazdasszony a városi házban él, innen irányítja több tanyányi 
gazdaságát) határozza meg a gazdálkodás irányát, ellenőrzi fiait, menyeit, 
önállóan gazdálkodó unokáit. A föld (atyai és anyai rész) az ő nevükön van, de 
az anyai rész minden jövedelme a közös birtokot gyarapítja; az önmagában 
statikus egység, nem növekedik. A tanyán kint élő meny dolga, hogy a családot 
ellássa a tartott baromfi hasznából, a tejjel, a tejtermékekkel való piacozás 
bizonyos részének jövedelméből. 

Inkább a 19. százaara jellemző az, hogy egyes, inkább kisvagyonú családok 
egyes részei — tanyára nem futván — a szőlőben telepednek meg, ott laknak 
állandóan, s ezt a birtokrészt gondozzák, miközben kiegészitő foglalkozásként 
még aratást, summás munkát és napszámot is vállalnak. Ennek jövedelme is a közös 
kasszába fut be. 

Abban az esetben, ha saját tulajdonú tanya nem volt, akkor béreltek saját 
határban vagy esetleg távolabbi, nem jászsági községek területén tanyaföldet. Ez 
azonban nem önállósodott, mert a gazda által kifizetett bérleti díj ugyanúgy a 
családi egységhez, családi kasszához kötötte, mint a helyben lévőt vagy saját 
tulajdonút. így sikerült pl. Jászdózsának Tarnaörs határába benyomulni, ott 
tanyákat létrehozni, majd tulajdonjogilag nagy területeket (az Örsi határ kb. 
harmadát) megszerezni. Jászárokszállás a szomszédos Vámosgyörk, Adács, Visznek, 
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Erk, Nagyfüged, Zaránk határában terjeszkedik, míg a fényszarusiak, 
felsőszentgyörgyiek és herényiek a Tápió-mentén bérelnek és vásárolnak 
tanyaföldeket. 

A család célja az, hogy minden fiúutód részére önálló gazdaságot 
biztosítsanak az öregek haláláig. A jobbágyfelszabadításig ennek a birtoknak a 
mértéke az, hogy a fiúutódok az osztozkodás után akkora földet kapjanak, amely 
után még redemptusjog vagy részjog jár; a tanyás korszak 1850-es években való 
nagy kibontakozása után, a tagosítások lezárásával pedig a mérték az, hogy 
életképes, önálló tanyai gazdaság legyen kialakítható (általában 7 holdat 
tekintettek arra alkalmasnak, hogy egy tanyát építsenek rá, s az életképesen 
működjék). 

Az egyes családi üzemegységek között szoros munkakapcsolat volt. A tanyán 
mindenki önállóan gazdálkodott ugyan, de bizonyos nagy munkák idején (szántás, 
hordás, aratás, nyomtatás-cséplés, szüret vagy ház- és tanyaépítés, 
melléképületek felhúzása) a gazda fiait és menyeit, azok egész családját igénybe 
vette, ha ezt célszerűnek és gazdaságosnak látta. Ugyanígy a termékek 
értékesítése, vásárokba járás — már csak azért is, mert minden pénz úgyis a 
gazda kezébe futott be — közösen történt, illetve a család egy állandóan 
megbízott, rendszerint még legény tagja a gazdával együtt valamennyiük termékét 
értékesítette. 

Ez a nagycsaládi, széttagolt gazdaság a birtokszerzés és birtokgyarapítás 
fontos eszközévé vált 1850 után, amikor a jobbágyföldek forgalma felszabadult a 
környező településeken. Olyan kitűnő és alkalmas forrásává vált a 
vagyonszerzésnek, hogy a 19. század végétől egy kasszára gazdálkodnak sokan a 
csak házzal, kis szőlővel rendelkező családok közül is: a család férfi és női 
tagjai egy kasszába hordják haza a bérmunkáért kapott pénzt, s közös 
birtokvásárlásra fordítják. A Jászságon kívüli olcsó földeket igyekeznek 
megszerezni és önálló gazdaságot alakítani. Egy Tápiószentmártonba áttelepült 
jászdózsai család példáján mutattam be ezt a jelenséget, s azt a küzdelmet, 
amelynek során a csak egy házzal rendelkező jászdózsai család rossz, osztott 
földön 40 holdnyi szőlőt telepít 1920-1942 között. A kapitalizmus korában 
nemhogy csökkenne az ilyen családok száma, hanem — immár határozottan a 
birtokszerzés funkcióját előtérbe állítva -- azoknál a rétegeknél is megjelenik, 
amelyek korábban nem ilyen módon éltek. 

Ez a családi gazdaság sajátos és a környezetéhez viszonyítva csak a 
Jászságra és a jász kirajzásokra jellemző üzemszerkezetet hozott létre. Ennek az 
üzemszerkezetnek a lényege, hogy az egyes (családrészek által működtetett) 
üzemhelyek, üzemágak szorosan egymásba kapcsolódnak és zárt rendszerben 
megsokszorozódott a megtermelt javak értéke. Az értéket pedig a családi munka 
újabb és újabb belefektetése állította elő. 

A jászsági üzemszervezet két nagy ágazatra oszlott: 
1. Termelő és feldolgozó üzemre; 
2. Értékesítésre. 

Ez azt jelentette, hogy a megtermelt és piacra szánt javakat a jász gazdák 
maguk értékesítették, nem bízták közvetítőkre. Hogy ez így alakult, annak az az 
oka, hogy a jászkun privilégiumok vám- és harmincad mentességet biztosítottak, 
ehhez azonban a gazdának magának kellett áruját szállítani. A fejlett gazdaságú 
Jászság kereskedelme ezért tűnik rendkívül elmaradottnak, ezért zárhatják ki 
gyakorlatilag még 1840 után is a zsidókat, s korábban a görögöket, örményeket, 
akik még a Kerületek területén sem éjszakázhatnak. A fejletlenség, a kis 
intenzitás látszólagos, mert a gazdák maguk szállítanak, s ennek lecsapódása 
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iratok tekintetében csak a kiadott útlevelekben történt meg, vagy pedig akkor 
derül e tevékenységre fény, ha valaki a konmunitás előírta szabályokat megszegve 
nem kap útlevelet. A termelés és feldolgozás mellett az értékesítés is a 
parasztüzem feladata tehát a Jászságban, s mint ilyen fontos jövedelem gyarapító 
erő. 

A termelő és feldolgozó üzem is sok üzemhely között oszlott meg: 
1. Kert: a termelő üzemegység központja, ahol a munkaállatok, kezesen 

tartott állatok és a tároló és rakodóhely van. Ez a színhely 
egyúttal bizonyos mezőgazdasági termékek fél feldolgozási he-
lye (szemnyerés, kisebb mértékű őrlés, tejtermékek részbeni 
feldolgozási helye, a szőlő feldolgozásának színhelye: must-
nyerés, bortárolás, a birkanyírás, a jószág betanításának 
színhelye). 
A kerthez tartozott: a/ a szántóföld; 

b/ a szőlő; 
c/ a belső legelő; 
d/ különböző járulékföldek (kender, ká-

poszta, mák, hagymaföldek); 
e/ közös haszonvételek a közös földekből 

(erdő, nád, halászóvizek, réti vi-
zek). 

Az ezeken a helyeken megtermelt javak jó része a kertbe 
került, itt nyert feldolgozást, s lovaskocsin szállították be 
egy részét feldolgozva vagy feldolgozásra, tárolásra a ház 
udvarára (savanyított káposzta, sajt, kender). 

2. Lakóház: a feldolgozó munkák és az irányítás, háztartás központja, 
ahol a gazdaságot irányító öregek, a család egészére főző 
gazdasszony, s á munkaképes nők serege él a gyermekekkel. 
Az egész család közvetlen szükségletén túl (háztartás) egy 
sor feldolgozó munka és a disznó és baromfitartás színhelye 
is a ház. Ide a férfiak csak alkalmilag látogatnak, nehezebb 
terhek megmozdítása, technikai ismereteket követelő munkák 
végzésére (pl. szövőszék összerakása). 

A női munka (fonás, szövés, baromfinevelés, disznógon-
dozás, lekvárfőzés, általában ételek tartósítása, tejtermékek 
részbeni feldolgozása stb.) egész évi feladat, s a férfiak 
munkájába csak nagy mezőgazdasági munkák idején kapcsolódnak 
be; illetve a kapás növények gondozása a feladatuk a szántón, 
szőlőben, a külön kimért kertekben. 

3. Pusztabirtokok: önálló, közösségi használatú üzemegység, amelynek 
laza a kapcsolata a parasztüzemmel, kerttel (az állatok évi 
szaporulata, megtermelt növények a 19. században felhozott 
szénarész, illetve a köznek végzett munKák: legelők karban-
tartása, pásztorépítmények emelése). Termékei a paraszti 
gazdaságba áramlanak, s ott értékesítésre kerülnek. 

4. Bér- és részesmunkák: minden gazdaságnak külön üzemágát jelentették. 
A fiatalabbak — még a nagyobb gazdáknál is — ha csak tehet-
ték a gazdaság munkái mellett más vidékekre aratni jártak, 
uradalmakban kapás, surrmás munkát vállaltak, s ennek jövedel-
mét részben a közös kasszába, részben a saját szükségleteik 
fedezésére fordították (ez utóbbi magyarázza a nagyobb vagyo-
nú gazdák gyermekeinek bérmunkavállalását). 

Az egymástól térben elkülönülő üzemegységeket a gazda irányító 9zerepe, a 
közös családi érdek a birtokgyarapítás, a gazda tulajdon- és kezelői (feleség 
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része) joga, az átcsoportosítható munkaerő és az üzemrészek között áramló, a 
feldolgozás különböző fázisain áthaladó megtermelt javak kapcsolták össze. 

Külön figyelmet érdemel a reszekre tagolt egységes gazdaság végterméke, az 
értékesítésre kerülő áru. A jászsági gazdaságok közül csak néhány olyan volt, 
amely gabonát, egyéb nyers mezőgazdasági terméket adott el. Az egész gazdaságnak 
a pénzt az állat hozta. A szarvasmarha és juh, illetve a remonda ló, s a 
növendék állatok kerültek eladásra. Az egész gazdaságban a takarmánytermesztés 
(köztük az árpa) vagy a termesztett szálas takarmányok előtt a kaszáló rét 
foglalt el nagy területet, s a gabonát inkább csak saját szükségre 
termesztették. A sertéstartás kisebb jelentősége miatt a kukorica mindig kis 
vetésterületet foglalt el. A kiskunsági puszták szénáját is felhozzák a 
jászságiak, s ennek külön árfolyamát állapítja meg mindenütt a tanács időről 
időre. A pusztán tartott állatállomány inkább tőke: a jövedelmet a kertekben 
tartott kezes jószág jelenti, ennek szaporulata és egyéb haszna (tejtermékek, 
gyapjú, bőr) kerül eladásra. A kisebb gazdák -- ahol erre alkalmas terület van 
— a libával foglalkoznak (Árokszállás, Alsószentgyörgy, Kisér), illetve a 
másutt vásárolt sovány libát feljavítva viszik a piacra. A gazdaság termékei így 
zárt rendszerben, egyre értékesebbé válva keringenek, mígnem piacra kerülnek. A 
földművelés termékei az állattartásban sokszorozódnak meg, s kerülnek piacra, 
azaz egyik jelentős ágazat a másikat kiszolgálja, annak érdekében (s a család 
eltartására) termel. Ez az áru könyebben mozgatható, keresett, s egyszerre 
eladva földvásárláshoz szükséges tőkét teremthetnek belőle. 

A kertek megszűnése után a tanyaüzem ezt a széttagoltságot csökkenti. A 
tanyák számára a 19. század végére a Jászság egész területén feltörik a 
legelőket, s a tanya körül egyéni páskomok alakulnak ki; az állattartás 
struktúrája átalakul (visszaszorul a juhászat, megnő a ház körül tartható sertés 
jelentősége, a fajtaváltással jól tejelő fajták jelennek meg a szarvasmarha 
tartásban, a csikónevelés minősége a jászberényi méntelep miatt minőségileg 
sokat emelkedik); a termesztett takarmányok jelentősége megnövekedik. A puszták 
elszakadása után megszűnik az állat utánpótlás régi módja, s kialakul az egyéni 
legeltetéssel kombinált istállózó, minőségi tartás új körvonala. A lényeg 
azonban ekkor sem változik: a földművelés termékei az állattartást és a család 
fenntartását szolgálják, a piacra továbbra is az állattartás termékei és maga az 
állat kerül. 

Vizsgálataink szerint sem a Nagykunságban, sem a Kiskunságban, illetve a 
Jászságot körülvevő paraszti birtokokon a szomszédos megyékben nem alakul ki 
ilyen zárt szerkezet, a termékek ilyen belső áramlása. Ez a zárt rendszer a 
családi munkaerőt tökéletesen tudta hasznosítani, mert minden egyes újabb 
munkafolyamat a megtermelt javak értékét fokozta, ez a magyarázata annak, hogy 
kíméletlen munkatempót tudott ráerőltetni a családfő az egész családra, s a 
gyermekmunkától a legidősebbek munkájáig mindent fel tudott használni, s fel is 
használt. Ez a célratörő gazdálkodás, szigorú üzemszervezet, a birtok állandó 
gyarapítása puritán életmóddal, a vagyonosaknál is szegényes táplálkozással 
párosult, s minden pazarlást kizárt. 

4. A jászsági család- és üzemszervezet kialakulásának okai. A jász expanzió 
egyik hajtoerejekent szamontartott csaladi- es üzemszervezeti formának az okai 
sokrétűek. A legfőbbek, legjelentősebbek azonban világosan kirajzolódnak. 

a/ A hagyományok szerepét a tartós fennmaradásban és tökéletességig való 
finomodásban nem tagadhatjuk. A jászok, midőn 1323-ban először tűnnek fel 
forrásainkban, s Károly Róbertnél folyamodnak kiváltságokért a jászok nemzetsége 
(Jasones et tota generatio) nevében hivatkoznak érdemeikre, s hangsúlyozzak, 
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hogy a nemzetség nevében folyamodó 18 névszerint említett jász testvéreiket, 
rokonaikat, atyafiaikat, társaikat képviseli, azaz valamilyen vérségi kötelék, 
rokoni csoportosulás fejei a nemzetségen belül. Ezt követően a nemzetségnek, 
hadnak és famíliának mindig nagy szerepe van, s összeírásokban nyomon követhető 
az egy nevűek egymás közelében lakása, atyafiságos osztozkodása, helynevekben a 
hadas település nyoma. Természetesen a korai időszakban a családformára 
forrásaink nem engednek következtetni, de a vérségi kapcsolatok jelentősége 
kitűnik, s a már értékelhető forrásokban kirajzolódik a meglévő nagycsalád 
körvonala is. 

b/ A jász (jászkun) privilégiumok kezdettől fogva komoly kötöttségeket, 
szolgáltatásokat rónak a jászok közösségére, s ezeket kezdettől fogva családokra 
lebontva kell teljesíteniök. A kommunitás sohasem egyénekben, hanem családokban 
számol, ezután veti ki a katonaállítás (katonáskodás), királyi- és községi adók, 
közmunkák terhét. A család létszámától nem függ a teher, egy család egy egység. 
Ezért a. famíliának érdeke, hogy együtt maradjon. Szétválás esetén minden 
családrészre ismétélt teher esik, a szolgáltatások megsokszorozódnak. A 
redempció ezt a korábbi gyakorlatot megerősíti, s hiába birtokol valaki több 
földet, csak bizonyos pénzadója emelkedik, egyéb — s tudjuk igen terhes — 
szolgáltatásai nem változnak (fuvarozás, beszállásolás, közmunkák). Az 
együttmaradás továbbra is érdek. 

c/ A jászok közössége csak akkor fogadott be valakit kívülről, s vált ő 
vagy utóda a közösség igazi tagjává, ha családi kapcsolatot létesített a 
helybeliekkel, beépült valamely famíliába. Vonatkozott ez a papra (Jászkisér 
református), jegyzőre, tanítóra, kereskedőre, iparosra vagy gazdálkodóra 
egyaránt. Az ilyen beköltözött kénytelen volt a vö terhes szerepét vállalni, 
hogy utódai teljes jogúak lehessenek. A család tehát menedék, a rokoni kapcsolat 
életlehetőség a jövevénynek, különben talajtalan. A máshová elköltözött, 
családból kiszakadt egyént 'a közösség csak akkor fogadta vissza, ha családja 
adott neki helyet, szavatolt érte. A tágabb értelemben vett rokonság állandó 
számontartása a várható örökség miatt erősítette a rokoni kapcsolatokat, 
óvakodtak attól, hogy akár távoli rokont is megsértsenek, nehogy végrendeletileg 
kitagadja. Másfelől az adásvételnél a rokonoknak és ezt követően a szomszédoknak 
elővásárlási joguk volt; számtalan példa van rá, hogy élnek jogukkal; 
megakadályoznak olyan vásárlást, amely már létrejött, mert a három napon át 
publikált adásvétel előtt ót nem kínálták meg a földdel, házzal, kerttel. 
Gyakoribb azonban a szabályos adásvétel, ami mutatja, hogy a rokonság, a rokoni 
kapcsolatok fontos szerepet játszottak, s ez a családi kapcsolatokat is 
erősítette, támasztékot adott neki. 

d/ A redempcióban minden közösségben kialakult egy mérték (a népesség és 
határnagyság arányában), amelyet a redemptus jog alsó határának tekintették. Ha 
a tókeföld ennél jobban felosztódott (ennek arányában csökkentek a járulékos 
földek), akkor az illető elveszítette a redemptus jogát, irredemptussá vált, 
noha ősei magasabb kategóriába tartoztak. Éppen ezért marad együtt sok, e 
határra került család, mert a szétválással egyenként alacsonyabb társadalmi 
sorba és hátrányos helyzetbe kerülnének. A 19. század első felében a 
birtokaprózódás korában emiatt növekedik meg a nagycsaládok száma. Országos 
tendencia ez, ám mégsem azonosítható a másutt zselléresedés miatt felszökő 
összetett háztartásszám emelkedéssel. 

e/ A jászoknál vizsgálataink szerint a redempció és a Jászkun Statutumok 
általában meglévő tendenciákat szentesítettek, meglévő gyakorlatot tettek 
törvénnyé. A fiági örökösödéssel is így van ez, mégis a redempció, majd a 
Statutumok megmerevítik a korábban rugalmasabban alkalmazható népi 
joggyakorlatot. Ez a jog intézményesítette azt, hogy a fiúk kisebb 
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testvéreikről, leánytestvéreikről kötelesek gondoskodni, háztartásukba 
befogadni. Ugyanakkor az öreg gazdát arra ösztönözte, hogy a földjét haláláig 
tartsa együtt-kisebb lányai, árván maradt, de a családban élő unokái miatt. Míg 
az előbbi a család létszámot növelte, esetleg vő befogadásával megindulhatott 
egy újabb nagycsaládi képződmény kikristályosodása, az utóbbi együtt tartotta a 
végsőkig a nagycsaládot, vagy a töredék családelemeket. 

f/ a Jászkun Statutumok pontosan körvonalazzák, s a szokásjogot is 
érvényesítik az özvegyi öröklésjog terén. Eszerint az özvegy nő, amíg ismét 
férjhez nem ment, a férje vagyonának kezelője, a család gyakorlati feje. 
Érdekében áll mindaddig, amíg magatehetetlenné nem válik — szerződés 
kikötésével ezután is — együtt tartani a családot, gazdálkodni, birtotok 
gyarapítani, s fiainak fel nem osztani a vagyont. Ennek köszönhetően az özvegy 
nők száma (a nagycsaládban nemcsak családfőként de az elhalt férj jogán menyként 
örökösen is) hihetetlenül magas a Jászságban. 1852-ben pl. Jászberényben 870, 
Jászapátiban 320, Jászárokszálláson 423, miközben ugyanezen településeken az 
özvegy férfiak száma ugyanekkor 196, 91, illetve 134. Tudjuk azt is, hogy az 
özvegyen maradt férfiak átlagosan három hónap alatt újra megnősültek, s az 
említett szám magas korúakra vonatkozik inkább. A nőknek az újra férjhez menetel 
nem állott mindig érdekükben. 

g/ A kialakult széttagolt családi gazdaságok, a több üzemhely 
összekapcsolása az olcsó, kiadást nem igénylő családi munkaerővel, szintén a 
nagyobb létszámú családok együttmaradását tette szükségessé. Akárhány példát 
hozhatunk arra, hogy a csonkán maradt, kislétszámú család bérbe kell, hogy adja 
birtokát, illetve ezt követően el is zálogosítja, ami aztán eladáshoz vezet. A 
rokoni elővásárlási jog miatt rendszerint a zálogbirtok is rokoni kézre jut, de 
ez éppen az elvált családrészek közötti, immár nem harmónikus viszonyt fejezi 
ki. 

Mindezek a tényezők, s az ebből következő számos kisebb, itt fel nem 
vázolható erő állott annak hátterében, amely a jászsági nagycsalád különélő 
formájához, jellegzetes gazdálkodásához vezetett. Mivel a jászok ilyen 
intézménye, s az itt vázolt tendenciák nagy múltra tekintenek vissza, a 17. 
század első harmadától kezdve viszonylag nyugodtabb fejlődés indulhat meg, 
szerves alakulattal kell számolnunk, s olyan mechanizmussal, amely a 
változásokhoz célszerűen és rugalmasan alkalmazkodni tudott. Nem jelentett 
törést a redempció, a II. József korában bekövetkező jogcsonkítási kisérlet, az 
1848-as jogi nivellálódás, a pusztabirtokok eladása, majd a kerület 
önállóságának megszűnése sem. Már a 18. században jelentkező és lassan a 
kapitalizmus kori állapothoz közelítő polgári földtulajdonnal együtt alakul át a 
családi cirma, válik életkeretté, gazdálkodási formává, s birtokszerző 
mechanizmussá egyaránt. 

IRODALOM 

Az előadásban felvázolt folyamatot e helyen példákkal, bizonyító a-
nyaggal szerteágazó volta miatt, lehetetlen alátámasztani. Csupán kutatása-
im summáját kívántam e tekintetben adni. A mellékelt irodalomjegyzék azon-
ban e kérdésekre vonatkozó eddigi főbb publikációimat tartalmazza. Most nem 
hivatkozom egyébj más tájakon végzett hasonló jellegű vizsgálataimra. Pub-
likációim jegyzékét Szabó István néhány munkájával egészítem ki, akivel e 
kérdésen együtt dolgoztam. Más szerzők felhasznált gazdag munkáit ugyancsak 
az idézett publikációk tartalmazzák hivatkozásaikban. 
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RENDI TÁRSADALOM ~ POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÚDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Szuhay Péter: 

A BESENYÓTELKI MLINKÓ CSALÁD TÖRTÉNETE A 18-20. SZÁZADBAN 

1. Bevezetés helyett: 

1911-ben a besenyőtelki római katolikus plébánia templomában házasságra 
lépett egymással Mlinkő János 32 éves nőtlen fiatalember', újpesti lakos, MÁV 
gépészmérnök és Mlinkó Erzsébet 17 éves hajadon, besenyőtelki lakos. János apja 
szintén János, anyja Mlinkó Mária, házassági tanúja pedig Mlinkó János 
földbirtokos. Erzsébet apja ugyancsak János, anyja Mlinkó Anna, házassági 
tanúként Mlinkó István, az egri siket-néma intézet igazgatója szerepel. Ettől 
kezdve e házaspár eltűnik szemünk elől, a besenyőtelki források és az emberek 
emlékezete róluk többet nem tud, s mi sem nyomoztuk őket tovább Újpesten, vagy a 
fővárosban. 

Ebben az egyetlen anyakönyvi bejegyzésbe sűrítve megjelenik egy család 
történetének számtalan sajátossága. Ezt megfejtve talán feltárul a család 
értékrendje, mentalitása, a család esetleg létező stratégiája. 

A ' Néprajzi Múzeumban — a lokális társadalmak monografikus kutatása 
programjának keretében — 4 tagú munkacsoport dolgozik Besenyőtelken 1983 
tavasza óta, s végez történeti, néprajzi, szociológiai kutatást. A munkacsoport 
tagjai (Örszigethy Erzsébet, Szuhai Péter, Tóth László és Török Katalin) a falu 
újratelepedésétöl (a török hódoltságot követő időktől) a mai napig vizsgálják a 
falu történetét. 

Besenyőtelek — korábban 1903-ig Besenyő — Heves megyében, az-1 
Északi-Középhegység és az Alföld találkozásánál fekszik. A falu újratelepedéssel 
kezdődő története kezdetben egybeesik a Szabó család történetével. A Szabók 
1663-ban zálogba vették a Bessenyei családtól Besenyő és Tepély pusztákat, majd 
1698-ban tulajdonjogot és királyi megerősítést szereztek a több mint 8000 holdas 
birtokra. A családi leszármazások révén hamarosan népes, főleg nemesek lakta 
településsé válik a korábbi Besenyő puszta. Az 1730-as évektől nemesi 
közbirtokosság igazgatja a falu, s a három Szabó linea a birtokszerző ősök 
leszárma/ottja. A Szabók 1769-ben transactiót kötnek, s ezzel jogilag is 
szabályozzák a falu életét. 

1789-ben a népesség száma meghaladja az 1700 főt, 1822-ben 2200 körül mozog 
az itt élők száma. A népesség maximumát az 1930-as népszámláláskor éri el, több 
mint 3700 fővel. Ma 3000 körül mozog a lakosok száma. 

Ebben az előadásban (rövid tanulmányban) két külön természetű kérdés 
illetve probléma megválaszolására teszik kísérletet. Egyfelől a Mlinkó család 
történetének elemzésén keresztül egy módszertani kísérletet szeretnék bemutatni, 
másfelöl pedig az embereknek (a legszűkebb vonatkoztatási csoportjának: a 
családnak és a rokonsági rendszernek) azon törekvése érdekel, hogy a történelem 



238 

változásai közepette is hogyan próbálja a vele született társadalmi helyzetét, a 
társadalmi hierarchiában elfoglalt helyét azonos szinten tartani, vagy a 
felemelkedést elérni, hogyan védi ki a népességnövekedés ellenére az 
elszegényedést, az utódok társadalmi státuszának süllyedését. 

2. A kutatás- logikai kerete: 

Besenyőtelek társadalmának vizsgálata során arra törekszünx, hogy a falu 
17. századvégi újjátelepedésétől kezdve napjainkig minden személyt és családot 
magába foglaló katasztert készítsünk, azaz a különböző források alanyait 
azonosítani tudjuk. A különböző történeti korok társadalmi rétegződését és a 
változás dinamikáját a teljeskörűség ismeretében, a mikroelemzés segítségével 
kívánjuk leírni. 

2.1. A személyi és a családi kataszterek: 

Ennek előfeltétele volt a családrekonstrukció elkészítése. Besenyötelel 
egyházi anyakönyvei 1711-tól állnak rendelkezésünkre (1747-ig részlegesen: eddig 
csak a születéseket jegyezték be, ettől kezdve teljesen). 1944-ig kiírtuk az 
összes születési, házasságkötési és halálozási bejegyzést és összeállítottuk a 
csádokat. Különösen az utolsó negyven évre, de lényegében erre az évszázadra 
vonatkozóan a faluban családi adatlapokat vettünk fel. Kétféle lap készült: 
egyik esetben a megkérdezett a nukleáris családban gyermekként, másik esetben 
szülőként szerepelt; figyelemmel voltunk továbbá a faluból elkerültekre is, 
róluk a helyben maradt rokonoktól vettük fel az adatokat. 

A 18. század első felére vonatkozóan a nemességigazolási anyagban és a 
polgári peres iratokban találtunk számos családra a családrekonstrukcióhoz 
szükséges adatot. Mégis az mondható, hogy a teljességet a 18. század második 
felétől tudjuk megközelíteni. 

A nukleáris családok összeállítása után geneológiai táblákat készítettünk. 
A legtöbb család/név/ esetében sikerült a "nemzetségalapító Ssig" visszajutni. A 
17. század végén, a 18. század elején induló családoknál ezt csak a 
nemességigazolási és polgári peres anyagok segítségével értük el. A geneológiai 
táblák egyben a rokonsági rendszer leírásának, a háztartásrekonstrukciónak és a 
személyi azonosítónak a segédletei is. 

A személyi azonosító minden egyénnél a családnévből és a geneológiai táblán 
elfoglalt pozíciójának számából áll. (Például "a nemzetségalapító ős" Mlinkó 1.; 
annak harmadik gyereke Mlinkó 1.3.; s ennek tizedik gyereke Mlinkó 1.3.10.) 
Ezzel leolvasható, ki hányadik generáció tagja az őshöz képest, az azonos nevűek 
egymással milyen rokonsági viszonyban vannak. A házaspárok esetleges rokonsági 
viszonyának megállapításához mindkét fél nagyszüleinek személyi azonosítóját 
kell megnézni. Ha az azonos családnevűek azonosítója az utolsó előtti számig 
egyezik, akkor testvérek, ha az azt megelőzőig, akkor unokatestvérek, stb. 

A háztartásrekonstrukció megközelítően pontos elkészítését azokban az 
időszakokban lehet elvégezni, amikor összeírás áll rendelkezésünkre. Ekkor 
ugyanis a családi kataszter és az összeírás különbözeteként fentmaradnak 
nukleáris családok, akik szüleikkel, testvérükkel, stb. élnek még. 

A geneológiai tábla segítségével pontosítható a családi kataszter. A; 
összeírásokkal ellentétben az anyakönyvek nem használják a 19. század elejétől 
•általánossá váló ragadványnevet. A 20. századra vonatkozó családlapfelvétel 
segítségével azonban utólagosan visaaarffezethetőek a ragadványnevek, s ezzel 
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könyebbé válik az adatok egyeztetése. 

A családi kataszter kiegészítésekkel egybsn személyi kataszterként is 
használható. Azokkal a személyekkel kellett ezt kiegészíteni, akik megélték a 
házasodási kort, de bizonyíthatóan nem kötöttek házassáaot, vagy elkerültek a 
faluból, s eltűntek a szemünk elől. 

2.2. A források: 

A családi- és személyi kataszterek elkészítése után a következő lépés a 
különböző..összeírások és .kérdőíves felvételek adatainak ezekre való rávetítése. 
Ezeket a forrásokat egy durva felosztásban szisztematikus és elszórt forrásoknak 
nevezhetjük. Az elszórt forrásokkal az alábbiakban nem foglalkozom, csak 
megjegyzem, hogy a levéltári anyagban például a polgári és bűntetőperes iratok, 
az interjús anyagban az egy-egy személyre vagy családra vonatkozó "véletlen" 
adatok azonosításáról van szó. 

Szisztematikus forrásoknak a 18-19. század között különböző céllal a 
népesség egészére vagy egy-egy csoportjára vonatkozó összeírásokat, valamint az 
általunk felvett kérdőíveket nevezem. Az elemzésbe bevontuk az összes meglévő és 
fellelhető országos és megyei összeírást, melyeket ismertségük miatt nem 
ismertetek, és bevontuk az összes fellelhető helyi forrást és azokat a megyei 
összeírásokat, amelyek véletlenszerűen maradtak meg. Ugyancsak ismertetem az 
általunk felvett kérdőívek tematikáját. 

2.2.1. összeírások: 

a/ II. József féle kataszteri felvétel: Erről a tulajdonképpen közismert 
országos összeírásról csak azért teszek említést, mert a falu összes birtokosát 
tartalmazza, nemeseket, nemteleneket egyaránt. (Ez azért van, mert Besenyőtelken 
jogállásától függetlenül minden földtulajdonos nemesi eredetű birtokban ül.) 
Ebből az összeírásbői megtudható, hogy a birtokosnak mekkora szántóföldje van és 
kinyomozható, hogy kl hol lakik a falun belül, mert az összeírást falurészek 
szerint, a házakat sorra járva végezték el. 

b/ Legeltetési lajstromok: 1821 és 1873 között a Besenyőtelekhez tartozó 
Tepély pusztán a három Szabó lineának megfelelően három legelő járás volt (alsó, 
középső, felső) és azt írták össze, hogy az egy-egy járásban kinek hány 
legelőjoga volt és erre hány számos állatot (marhát, lovat) és hány növendéket 
(borjút, csikót) hajtott ki, esetleg kitől bérelt, vagy kinek adott el jogot. 

c/ Vallományl telekkönyv: 1853-ban Besenyőn és Tepélyen összeírták kinek 
mekkora udvara, kertje van, melyik házszám alatt lakik, a határban melyik 
dűlőben mekkora szántója, rétje, legelője van. 

d/ Adóösszeírás 1852/53-ból: Az összeírás háztartások szerint tartalmazza a 
háztartásfő címét, státuszát, a vele élő fiúk számát, a háztartásban lakó 
feleségeket, szolgákat, s tartalmazza a földtulajdon nagyságát (kert, szántó, 
rét, legelő), az állatállományt (marha, ló, szamár, sertés, juh). 

e/ Adóösszeirások: 1853 és 1861 között évente összeírták kinek mekkora 
földtulajdona volt, ennek mekkora a jövedelemadója, kinek mekkora háza volt és 
ennek mekkora az adója. 

f/ Tagosítási összeírás: 1872 és 1875 között a tagosítást megelőzően 
összeírták kinek melyik dűlőben mekkora és melyik művelési ágba tartozó földje 
van, s a tagosítást követően melyik birtokosztályba sorolták (csak legelőt 
bírók, legkisebb birtokosok, kistagosok, kisbirtokosok, nyomásosbirtokosok, 
csoportosbirtokosok, egytagosok). 

g/ Kataszteri- és házösszeírás 1864-ből és 1906-ból: Az összeírás 
tartalmazza, hogy kinek hol van háza, udvara, mekkora kertje és különböző 
művelési ág alá tartozó földje. 
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h/ Föld- és állatösszeírás 1951-ből: Az összeírás tartalmazza, hogy 
összesen kinek hány hold földje van, s mennyi jószága (marha, ló, sertés, juh) 
és azt, hogy M t nyilvánítottak kuláknak. 

2.2.2. Kérdőíves adatfelvételek: 

a/ 1984-ben teljeskörő kérdőívben mindenkiről, aki 1880 után született és 
megérte a 14. életévét egy életút-kérdőívet vettünk fel (tőle magától vagy 
gyermekétől, testvérétől, szülőjétől). A kérdőív tartalmazza, hogy az adott 
személy élete során mikor, hol lakott, milyen iskolákat és tanfolyamokat 
végzett, mikor, hol, milyen munkahelyen, milyen foglalkozásban és beosztásban 
dolgozott. 

b/ A társadalmi nyilvánosságban való résztvétel: Ki, mikor, milyen 
politikai, gazdasági, egyházi, kulturális szervezetnek (egyletnek, körnek, 
pártnak stb.) volt a tagja, abban milyen tisztséget viselt. 

c/ Gazdaságtörténet: Azokról, akik életük során valamelyik háztartás, 
gazdaság vezetőjének számítottak, szintén érdeklődtünk, s arról is, hogy ez idő 
alatt a gazdaság földterületének, művelési ágainak változásáról, az 
állatállomány alakulásáról, a fontosabb termelési eszközökről, beruházásokról 
milyen ismeretei vannak. 

d/ A családi gazdaság teljesítménye 1983-ban: Ebben a kérdőívben felvettük 
a gazdaság^töldterületét, művelési ágak szerinti megoszlását, a termelt növények 
és tenyésztett állatok mennyiségi mutatóit, a felhasználás és értékesítés 
nagyságát, az épületállományt, a nagyobb termelési eszközök leltárát. 

3.1. A besenyőtelki Mlinkók eredete: 

1698-ban Borsod vármegye három Mlinkó testvér (Mátyás, János, Mihály) 
nemességét hirdette ki. A testvérek hamarosan megjelennek Egerben is. Egyes 
források szerint Szihalomról, mások szerint Putnokról érkeztek. Mlinkó János fia 
Márton, aki Eger városának kántora volt, a 18. század elején feleségül veszi 
Szabó Judithot, s ezzel birtokossá válik Besenyőn. (Szabó Judith a három 
birtokszerző Szabó testvér egyikének, Péternek az unokája.) Mlinkó Márton 
egyetlen, a házasodási kort megért gyermeke József feleségül vette Bocsi Rozál 
nemes kisasszonyt, s Besenyőre költözött jószágaiba, ahol gazdálkodott. 1735 és 
1763 között 15 gyermeke született, akik közül négy fiú és három lány minden 
bizonnyal megélte a házasodási kort. Három fiú és egy lány a faluban maradt, 
sorsuk nyomon követhető. Márton (1.1.) és Mihály (1.3.) egyaránt kívülről hozott 
feleséget, nemes leányt (Rados Erzsit illetve Várkonyi Annát). József (1.10.) 
ismét a.Szabók közé nősült, Annát vette feleségül, így tehát a házassággal 
leginkább az ő vagyona gyarapodott. A negyedik fiútestvér János (1.6.) 
Vezekényre nősült. Családjának még egy darabig birtoka volt Besenyőn, de 
leszármazottjai közül senki sem került vissza a faluba. A feldolgozás során 
Mlinkó Józsefet (1.) tekintem a nemzetségalapítónak, s három faluban maradt 
gyermekét az ágazat-alapítónak. 

3.2. A család demográfiája: 

A mai napig számolva Besenyőtelken már a kilencedik Mlinkó generáció él. A 
Mlinkó család geneológiai tábláján a 19. század végéig szinte minden fiúgyermek 
sorsa végigkísérhető, ettől kezdve egyre több lesz az olyan házasság, amelyik az 
elköltözés miatt eltűnik szemünk elől. Ilyenformán a más faluba, városba 
kerültek második generációját már nem vehettem be számításaimba. 

A Mlinkók között a falun belüli népességnövekedés a 19-20. század 
fordulójáig erőteljes. Ennek egyik oka a természetes szaporodás magas 
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arányszáma, a másik oka pedig a helybenmaradás gyakorisága. A századfordulótól 
azonban mintha telítődne a Mlinkókkal a falu, s a tetőződést fokozatos apadás 
követi: kevesebb házasságot kötnek a falun belül, a családok elköltöznek, kesebb 
gyermek születik, s nő a gyermektelen házasságok száma is. 

I. táblázat 

Házasságok (ahol az anyára legalább 10 termékenységi esztendő esik)/+/ és 
gyermekszületések 

A házasság 
kezdete 
-tói -ig 
közé esik 

Átlagos 
gyermek-
szám 

x született 
gyermekből 
y megéli a 
házasodási 

kort 

A házasodá-
si kor előtt 
meghaltak 

%-a 

A termékeny 
házasságok 
esetszáma 

Terméket-
len há-
zasságok 
száma 

1799-ig 11: ,8 7-ből 4 45 6 -

1800-1819 7, ,8 7-ből 4 44 8 -

1820-1839 7. ,2 7-ből 4 44 10 -

1840-1859 7. ,4 5-böl 3 39 16 1 

1860-1879 (>•. ,2 5-ből 3 38 11 3 

1880-1899 4, ,9 4-ből 3 26 14 -

1900-1919 5, ,6 4-ből 3 23 10 2 

1920-1939 4, ,3 3-ból 2 32 8 2 

1940-1959 3. , 0 1-ből 1 0 5 2 

1960-/++/ 2. , 0 1-ből 1 0 14 1 

/+/ 11 házasságkötés, amelyben nem élte meg az anya a 10 termékenységi 
évet, kimaradt a számításból. 

/++/ az 1960-tól kötött házasságok közül mindössze 5 működik Besenyőtelken. 
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II. táblázat 

A házasságot kötött férfiak generációk és ágazatok szerint 

A generáció Az ágazatból há- Összesen 
sorszáma zasságra lépők 

1 2 3 

3 3 3 6 12 

4 6 4 10 20 

5 11 4 11 26 

6/+/ 11 5 14 30 

7 11 3 14 28 

8 7 3 3 13 

9 2 2 

/+/ Már a 6. generációban több mint 80 év lehet a tagok életkora közötti 
eltolódás. E generáció legidősebb tagja 1827-ben, legfiatalabb tagja 1909-ben 
született. Ezen generációban az első házasságkötés 1850-re, az utolsó 1938-ra 
esik. 

Ma Besenyőtelken 12 Mlinkó háztartás működik, ebben a számban egyaránt 
benne van Mlinkó Sándorné Agócs Mária egyszemélyes és Mlinkó Árpád 42 éves 
asztalos 4 személyes háztartása is. Mindössze 5 olyan család él, ahol nőtlen 
fiúgyermek van, számuk 9, koruk 5 és 32 év közötti. A trend tehát a család 
faluból való eltűnése, elköltözés, elházasodás, kihalás útján. (A család azonban 
csak Besenyőtelken hal ki, Füzesabonyban, Egerben és az ország több pontján 
tovább terjeszkedik.) 

3.3. A Mlinkók a helyi társadalmi struktúrában: 

A család egyik legszembetűnőbb különössége, hogy nem jellemző rá a más 
családokra általánosan érvényes nemzetségen belüli társadalmi differenciálódás 
szélsősége. A többi, kiterjedt, nemesi eredetű családokban (Szabó,, Ragó, Vass) 
ugyanis egyaránt előfordulnak 100 holdas birtokosok és másokhoz elszegődött 
szolgák. A Mlinkók között is természetszerűen működik a differenciálódás 
folyamata, ez azonban egyfelől mentes a szélsőségek alsó fokától (mindössze két 
fiúval találkoztunk, akiket a források rövid időn keresztül szolgának, 
cselédnek, pásztornak vagy napszámosnak jegyeztek be a 19. század közepén, ők 
azonban családjukkal együtt hamar eltűntek a faluból, mintegy a "Besenyőn 
szegény Mlinkó nem élhet" családi elvárásnak engedelmeskedve), másfelől az 
átlagtól felfelé irányuló, a kiemelkedő gazdaságot elérő e folyamat. 

A Mlinkók átlaga mindig is a falu nemesi eredetű családjainak átlaga fölött 
állt, tehát a családok, ágazatok, nemzetségek hierarchiájában a Mlinkók legfölül 
helyezkedtek el. Ebből következően hagyományosan tagjai voltak a helyi "hatalmi 
elitnek", a községi irányításban vezető tisztséget láttak el (director, 
compossesor, templombíró, községi bíró, stb.). A helyi gazdasági elithez való 
tartozásuk bizonyítékai fellelhetők a összeírásokban; 1821-1873 között a 
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legnagyobb állattartók között szerepelnek (József 1.10.; Mátyás 1.10.10.; István 
1.10.6.), az 1853-as vallományi telekkönyv adatai szerint a legnagyobb 
földterülettel rendelkezők között vannak többen is (József, bankó 1.1.1.1.1.; 
Imre., kis 1.1.1.1.8.; István. 1.10.1.6.; Mátyás 1.10.10.), az 1873-as tagosítás 
idején az 50 legmódosabb gazdaság közül 9 Mlinkó gazdaság, továbbá több más nevű 
gazdaság Mlinkó feleség révén vált kiemelkedővé; a gazdacímtárak tanúsága 
szerint is a Mlinkók között 4-5 100 holdon felüli birtokos van; s későbbi 
korszakot idézve: amikor a családok száma már megcsappant, s többen ranekültek a 
földtől, akkor 1951-ben 5 Mlinkót vettek kulák]istára, s több hasonló sorsra 
jutott családban a Mlinkó-feleség öröksége emelte fel korábban a gazdaságot. 

3.4. A családi stratégiák: 

Felvetődik a kérdés, hogyan érhették el a Mlinkók a demográfiai "prospe-
ritás" mellett a gazdasági-hatalmi prosperitást, hogyan védték ki a 
népességnövekedés mellett is a birtokok elaprózódását, vagy ha azt mindig nem 
is, de az életminőség és a család egyes tagjai társadalmi statusának 
süllyedését. Erre az eddigi vizsgálatok öt kézenfekvő, az anyagból következő 
magyarázatot kínálnak, melyek egymással szoros kapcsolatban, kölcsönhatásban 
állnak: 

a/ párválasztási-házasodási szokások; 
b/ öröklési rendszer, háztartás-szerkezet; 
c/ "pályára irányítás"; 
d/ gazdálkodás-munkaszervezet; 
e/ belső szolidaritás, a rokonsági rendszer működtetése. 

Az előadás befejező részében ezekre hozok példákat. 

Az általunk ismert 141 Mlinkó házasságkötésből (ahol a férfi a Mlinkó) 121 
esetben falun belüli párokat eskettek össze, s ebből 108 az olyan esetek száma, 
ahol a feleség is nemes származású. E 108 házasságkötés több mint fele öt család 
bevonásával bonyolódik (a feleség: Szabó 20, Csathó 9, Czakó 8, Ragó 9, Györky 5 
esetben, s nemzetségen belüli a házasságkötés — tehát a feleség is Mlinkó — 10 
alkalommal). A Mlinkó lányok házassága szintén ezekkel a családokkal a 
leggyakoribb: a férj 29 esetben Szabó, 16-ban Ragó, 6-ban Czakó. Falun belül 
tehát szoros családi kötelékek alakulnak ki, ahol gyakori a házasfelek II. és 
III. fokon való rokoni viszonya is. (Mátyás 1.10.10. 1873-ban fiú örökös nélkül 
halt meg. Jelentős vagyonát 4 leánya örökölte, tehát a birtokot a 4 vő — 
Kriston, Ragó, Haranghy, Szabó — vitte tovább. E vagyon egy része azonban 
visszakerült más Mlinkók kezére, mint például Fauszt 1.10.6.10.7. esetében, aki 
feleségül/veszi másodunokatestvérét Haranghy Apollót.) 

Az örökölhető földek, más ingatlanok és ingóságok így egy zárt rendszeren 
belül körbe-körbe vándorolnak. A zártságot más megoldásokkal is erősítették: 
gyakori példa két családfő szövetségének egyszerre több házassággal való 
megerősítése, azaz "A" család gyermekei "B" család gyermekeit választják 
házastársul. (Például Pál fia Márton 1.3.13.2.2. felesége Kladiva Klára, leánya 
Veronika 1.3.13.2.3. férje Kladiva Balázs lesz.) Ugyancsak eleven gyakorlat a 
levirátus és a sororátus intézményének működtetése, azaz ha a házaspár egyik 
tagja meghal, igyekeznek helyét a rokonsági rendszerbe tartozó szabad egyénnel 
betöltetni. (Például Fauszt 1.10.6.10. felesége Szabó Magda — aki 12 gyermeket 
hozott világra — halála után feleségül vette ennek testvérét Katalint; András 
1.1.3.6.1. első felesége — Mlinkó Margit 1.1.1.1.1.5. — hét gyermeket szült, a 
férj özvegységre jutván, feleségül vette előző társának unokahúgát, Mlinkó 
Franciskát 1.1.1.1.1.1.2.) 
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A Mlinkók házassági kapcsolatait vizsgálva feltűnik, hogy az esetek 
többségében a házasságra lépő Mlinkó fiúnak vagy leánynak több élő testvére van, 
mint leendő társának. E tényt hajlamos vagyok tudatos választásnak tekinteni (a 
Mlinkókkal házasodási kört alkotó nemzetségek termékenységi és halandósági 
mutatói általában azonosak), mellyel a család leszármazottainak előnyösebb 
öröklési esélyeket teremt. 

Az öröklési rendszer elvben az egyenlő osztály elvén működött, 
gyakorlatilag azonban ettől számtalan eltérés mutatható ki a család 
történetében. Ilyennek tekinthető a hivatalnoki-értelmiségi és iparos pályára 
irányított fiúk, a falun kívülre házasított fiúk és leányok esete. A család ezen 
tagjait ilyenkor vagy pénzben elégítik ki, vagy maga a kitaníttatás helyettesíti 
a föld öröklését, vagy az iparosműhely felszerelése jelenti a földdel egyenlő 
értékű tőkét. Már a harmadik generációban megjelennek a gazdálkodók mellett az 
értelmiségiek és az iparosok: Márton 1.3.9. pap, Mihály 1.3.10. jegyző, János 
1.3.2. sutus, János 1.10.3. szabó, Mihály 1.7.10. kerékgyártó. A negyedik 
generációban János 1.3.2.8. és Mátyás 1.3.2.9. sutus, István 1.3.13.5. 
kerékgyártó, János 1.10.7.3. kovács. (Ezen János, miközben testvérei Márton és 
Károly több mint 20-20 hold földet örökölnek, alig kap valamit, felesége Csathó 
Anna viszont közel 30 holdas örökségével gyarapítja a család vagyonát. 

Fauszt 1.10.6.10.7. három leányát a íalun kívülre, gyógyszerészekhez adja 
feleségül, s 100 holdon felüli birtokát fiai — Lajos és Fauszt-Zsigmond — 
öröklik. Egy másik Fauszt 1.1.1.1.8.13. gyermekei közül három fiú lép a két 
háború közötti időben csendőri illetve katonai pályára, s a földet csak a 
faluban maradt fiúk és leányok öröklik. A család első Fausztja 1.10.6.10. a 
századfordulón fiaiból mind 100 holdon felüli birtokost "csinál", nem a falu 
határában lévő birtokát aprózza szét, hanem egyben lévő birtoktesteket vásárol 
Tiszafüreden, Szárazbőn és a Jászságban. Márton 1.3.13.2.2. két fiából 
gazdálkodó lett — őket kuláklistára is vették — , két fia pedig jogi pályára 
került. 

Az örökösök — fiúk és leányok — a klasszikus családi modell szerint akkor 
örökölnek, amikor már mindkét szülőjük meghalt. Ha tehát apjuk meghalt, még nem 
osztozhatnak az apai örökségen, mert anyjuk tovább vezeti a gazdaságot, s ez 
fordítva is így van. Ezzel összefügg, hogy a felnőtt, házas fiúk a szülői házban 
laknak, s szüleikkel közösen gazdálkodnak, tehát így összetett, többgenerációs 
háztartások alakulnak ki. Ezek a háztartások azután vagy a szülők halálakor 
bomlanak fel, vagy akkor, amikor a szülők lemondanak a háztartásfő-
gazdaságvezető tisztjükről. Ez utóbbi esetben a gazdálkodó-örökösök között 
felosztják a földet, egy része azonban megmarad szülői részként, a szülő élete 
végéig. A házat és a hozzátartozó belső telket a legkisebb fiú/k/ öröklik, de az 
is gyakori megoldás, hogy a fiúk között szétmérik az apai telket. így jöhet 
létre, hogy a faluban azonos családnevűek gócai helyezkednek el. 1852-ben, 
amikor 26 Mlinkó háztartást írtak össze 7 háztartás a feltételezett "ősi", 
József féle, azóta osztott portán helyezkedett el. Ezen 7 háztartás a 73-78 
közötti házszámokat viseli, sorrendben: János, kis 1.1.1.1.9. nukleáris 
családjával; ifj. József 1.1.4.6. özvegye gyermekeivel; Mihály, jegyző 1.3.10. 
özvegye gyermekeivel; István, kerékgyártó 1.3.13.5. nukleáris családjával; Pál 
1.3.13.2. nukleáris családjával; Mihály, kerékgyártó 1.10.7. összetett 
háztartásával — vele él nős fia János is; Mátyás, öreg 1.10.10. nukleáris 
családjával. Felnőtt, nős fia mindössze Mihálynak 1.10.7. van. Egyik fia 
elkerült tőle, s csak a másik él vele. E hét telken 3 generáció él, egymástól 
már elég távoli rokonok, s a faluban más Mlinkó-bokrokban is ez a helyzet. Az 
atyafiság kötelékei azonban elég szoros kapcsolatot teremtenek a nemzetség 
tagjai között. Erre bizonyítékul hozható a család 1826-os nemességigazolási 
kérelme, amikor is a több mint 100 éve egymástól elkerült besenyői, szihalmi, 
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tárkányi, vezekényi atyafiak közös beadványban folyamodtak a vármegyéhez 
nemeslevelük másolataiért, vagy az 1840-es évek bűntetőperei, melyekből az derül 
ki, hogy a Mlinkó-ifjak mintegy bandát alkotva bármikor készek egymást 
megvédeni, készek egymásért megküzdeni, bajba jutott társukért fegyvert fogni. 

4. Befejezés helyett: 

Mlinkó Ferenc a két világháború között többször felkerekezett Budapestre, 
lehozott Besenyőre egy-két mozifilmet, amit levetített az iparoskörben. 
Kertjében ekkor már üvegházat épített és zöldséget termesztett. Az ötvenes 
években "tagosították" földjeit. Helyettük szikest kapott s ezen rizs 
termesztésébe fogott. László fia 1975-ben miután másodszor nősült, feleségül 
vette Ragó Erzsébet hajadont. Házasságukból Márton, Dániel és László fiuk 
született. Mlinkó László, aki volt már krumpli-, paradicsom- és gyümölcskirály 
is, Egerben lakik, s Dormándon működteti az ország egyik legelső magánkézben 
lévő pálinkafőzdéjét. Néha felszáll motoros sárkányrepülőjével a tanyája fölé, 
majd magasabbra Dormánd és Besenyőtelek fölé, tesz egy-egy kört. 

Most vajon milyen magasra száll, s hol ér földet? 





RENDI TÁRSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÓDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Ortutay András: 

EGY ESZTERGOMI FÖLDMŰVES CSALÁD GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI VISZONYAI A 
18-19. SZÁZADBAN 

1860. október 20-a után, az októberi diploma kiadását követően megbolydult 
Esztergom szabad királyi város is. 1861. január 15-én megválasztotta a város 
polgársága a 82 tagú városi képviselőtestületet. A legtöbb szavazatot Meszéna 
János, Esztergom vármegye 1849-es alispánja és testvére Ferenc kapta. Egy idős 
kereskedő és egy idős földműves után a legtöbb szavazatot egy 26 éves földműves 
fiatalember, Horváth Mihály kapta. 150 szavazattal kapott többet mint Besze 
János, Esztergom városának 1848-as országgyűlési képviselője, és egyben nemzetőr 
parancsoka. 

Az 1861. január 15-i tisztújításnak országos szenzációja is volt. Kötelező 
lokálpatriotizmusunkat félretéve azonban itt elsősorban az időtényezőre kell 
hivatkoznunk. Ezért a következőkben Esztergom szabad királyi város közgyűlési 
jegyzőkönyvéé a szó: "Meszéna János úr szokott tapintat tellyes s mély behatást 
idéző szavakkal elóadó7 miként ezen alkotmányos öröm ünnep emlékére, melyéT 
Esztergom sz. kir. Város mai nap megülhetni szerencsés — nem lehet, s nem 
szabad megfelejtkezni azon férfiakról, kik alkotmanya szabadsagunknak, habar meg 
nem is az egesz törvenyes jog alapunk ertelmebeni kivívasában nem csekely 
faradozás es feláldozási küzdelmeket tanúsítottak, az illyes hazafiaknak 
érdemeiket miután e királyi varosnak, egyébbel mint szerény de csak a tiszta 
erények által érdemelhető tiszteletbeli képviselői állomással jutalmaztatni 
hatalmában nem áll, azért ezen szerény, de a szabad királyi város által 
legnagyobb kitüntetést tanúsító tiszteletbeli képviselőségre indítványozza...", 
s ezt követően a névsorban itt jeles egyházi vezetők szerepelnek. Olyanok, akik 
a magyar nemzet ügyében már korábban is állást foglaltak: kiemelkedő tudósok, 
írók, a város jeles szülöttei. A városra azonban az ezt követő jegyzőkönyvi 
mondatok hívták fel mind az ország, mind a császári rendőrség figyelmét: "hogy 
haza szeretetük miatt üldözötekké mi több hontalanokká vált hazánk fiai közül 
Kossuth Lá'jos, Klapka György és Gróf Teleki László urakat a fentebb felsorolt 
díszes, s Esztergom Kir. Városának csak feny tiszteletet ado disz kepviselői 
sorába szinte felvenni, s érdemeik szerint jutalmát ezáltal is kitüntetni 
kellenék". 717 

Elnézésüket kérem, hogy most adós maradok az országos figyelmet felkeltő 
esemény további alakulásának bemutatásával, hiszen most visszatérek Horváth 
Mihály személyéhez, aki 1860. október 20-a után igen aktív szereplője volt 
Esztergom város politikai életének. A 19. században az Esztergomhoz hasonló 
nagyságú hanyatló városok számára is meglepő lehetett ugyanis egy, a közügyek 
intézésében gyakorlatban (nem nemes) ember ilyen szintű szereplése. 

Magyarázatot erre egyrészt az 1854-ben meghalt tekintélyes földműves apának 
a városban betöltött szerepe adhat, aki 1848-ban a városi nemzetőrség egyik 
százados-kapitánya volt, majd ezt követően haláláig -- a Bach-korszakban is — a 
városi tanács tagja maradt. Másrészt viszont Horváth József Mihály is 
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rendelkezett a szerepvállaláshoz szükséges előélettel, hiszen az esztergomi 
Bencés gimnázium tanítványaként 15 évesen szökött át 1849. februárjában a Dunán, 
s állt be honvédnak, majd apja halála után annak vagyonából igen tekintélyes 
surmia letételével szabadult a császári zsandárság közlegényi beosztásából. 121 
Vagyis arról van szó, hogy Horváth József Mihály 1848-as személyes 
szerepvállalásán túl a család korábban elért eredményei is befolyásolták 1861-es 
politikai karrierjét. 

Esztergom szabad királyi város levéltárában megmaradt a városi lakosság 
adóösszeírásának és a limitációknak a sorozata 1720-tól 1860-ig. Az adózó 
népesség összetételét változó összeírási szempontokból bemutató anyagot sok-sok 
szempontból használhatjuk fel, mivel egy-egy évi kötet 400-2.000 adózó adatait 
tartalmazza. De nemcsak egy-egy év keresztmetszetét vizsgálhatjuk, hanem egyéb 
forrásokat is bevonhatunk. A limitációk mellett felhasználtuk a szabad királyi 
városi római katolikus plébánia anyakönyveit, a város magisztrátusának 
iratanyagát. Ha nem teljesen is, de használtuk a városi törvénykezési fondok 
anyagát, az esztergomi járásbíróság mellett működő telekkönyvi hatóság betéteit, 
a korszakra vonatkozóan az esztergomi Bencés Gimnázium anyakönyveit, a 19. 
század második felének helyi újságjait és a család mai tagjának, Horváth 
Kálmánnak a tulajdonában lévő családi iratokat. Kiindulási pontunk, az 
összehasonlítások alapja mindig a limitáció volt. Véleményünk szerint — a 
jegyzökönyvek erre vonatkozó adatainak alapján is valószínűsíthetően — ha ezek 
a források nem is teljesen azonos képet adnak az egyes adózók vagyoni 
viszonyairól, de egy társadalmilag ellenőrzött, azonos szintre csökkentett kép 
rajzolható meg adataik alapján. 

1683. október 28-án Sobieski János lengyel király és Lotharingiai Károly 
főherceg, a szövetséges keresztény seregek fővezérei együtt léptettek fel az 
ostrom során megrongált hídon Esztergom ösi — királyi és érseki — várába. A 
Bakócz kápolna töröktöl is megkímélt káprázatos reneszánsz kistere az egész 
Közép- és Nyugat Európát felrázó esemény színtere lett ezáltal. Bécs sikeres 
megvédése után ugyanis a keresztény seregek első, térképeken is rögzízthető 
katonai sikerüket érték el. Ki gondolta volna, hogy Esztergom 16. században 
megerősített, a török által kevéssé tovább fejlesztett, korszerűtlen vára a 
következó két évtizedben három ostromot is megél. 

1685-ben a török Sátán Ibrahim, 1706-ban II. Rákóczi Ferenc majd egy 
hónapra rá Starhemberg Guidó ostromolta meg a várat. A vár és a lábainál fekvő 
viziváros, valamint a török időszak Rácz városa nehezen települt újjá. Ráadásul 
1706-ban adataink szerint minimum nyolcvan olyan magyar családot űztek el, akik 
a Rákóczi féle ostrom után kurucz érzelmeikkel tűntek ki. /3/ A vármegye két 
nagy egyházi földesura — az érsekség és a káptalan — ennek következtében 
ötnegyed századig nem települt vissza a jelentéktelen romos kis városba. A 
városban mégis betelepülők döntően a Duna túlparti falvaiból jövő, feltehetően 
évszázados hagyományokkal rendelkező magyarok voltak. (Bottyán János egyik 
panasza szerint a bíró és a teljes magisztrátus az ó köbölkúti zálogbirtokáról 
szökött jobbágy volt.) /4/ 

Végvári, katonai, tiszti eredeztetésű volt az a nemesi csoport is amely a 
vármegye és a város tisztikarában talált érvényesülési lehetőséget. Pontosan nem 
tudjuk meghatározni, hogy a későbbiekben jelentós szerepet játszó német iparos 
és kereskedő réteg már a 17. században megtelepült-e, vagy csak a magyarok 
1706-os kiűzése után vetette meg a lábát. 

A magyar-kuruc tulajdonosok vagyonelkobzása során új tulajdonosokként a vár 
obsitos katonái tűnnek fel. Ezeknek a 18. század elején a város határán belül 
egy-egy házhoz azonos mennyiségű szántóföldet, rétet állapítottak meg. A 
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limitációkban hosszú ideig nem is szerepelt a szántó, a rét mennyisége, hanem 
csak a háztulajdon és appertinentia-i után adóznak a tulajdonosok. A 18. század 
első évtizedeiben az iparosok és a kereskedők (túlnyomóan németek, s csak kisebb 
részben magyarok és rácok) ugyanúgy foglalkoztak földműveléssel és a vagyoni 
viszonyokat elsősorban befolyásoló szőlőműveléssel, mint a csak mezőgazdasági 
termelésből élő rétegek. Ezen utóbbiak között a magyar mellett más nemzetiséget, 
népréteget nem találtunk. Ezeket úgy tudtuk megkülönböztetni az egyéb 
etnikumoktól, hogy a föld megműveléséhez ők elegendő igavonó erővel 
rendelkeztek. 

1720-ban 13 Horváth család élt a szabad királyi városban. Forrásaink 
bizonytalanságából csak feltételezhetjük, hogy köztük van az a Horváth I. Mihály 
is, aki a későbbiekben vizsgált család első ismert tagja lehetett. Biztos 
adatunk csak 1739/40-ből van, amikor a házatlanzsellérek összeírásában szerepelt 
egy Horváth II. Mihály, aki már 1741/42-ben mint önálló háztulajdonos szerepel. 
A háztulajdon, amit az előző két év valamelyikében szerzett, a mai Mikszáth 
Kálmán utcában (Szent Anna utca) volt. A korábbiakban jeleztem, hogy a 
földtulajdon még nagyjából azonos volt a városlakók között, s így Horváth II. 
Mihály 1742/43-ban a 40 menzúrás telken álló ház mellett 4 ló, 1 tehén, 2 borjú, 
1 disznó és 39 akó (a város határán kívül termett) bor után adózott. A 
limitációt végigtekintve, az igaerő emelte csak ki az azonos típusú gazdák 
közül. A város második negyedében — amely területen elsősorban gazdák éltek — 
a második legnagyobb adóösszeget fizette. Húsz évvel később olyan új épületet 
vásárolt, amely vegyes anyagú volt. A család 5 tagból állt, s. e mellett egy 
zsellér-házaspár is élt a épületben. 

Horváth II. Mihály 1765. június 8-án tette le a polgáresküt. /5/ Hogy a 
földműves Horváth Mihály minden alkalmat megragadott a gyarapodásra — mint 
társai is tették — , jól mutatja az, hogy a dorogi út mentén lévő földekből 10 
évre vállalt fel bérletet, majd azon 19 társ között volt, akik a Nyárás-szigeten 
levő kaszálókat kibérelték. 

Ebben az időszakban került sor egy új adóztatási rendszer kialakítására. 
Korábban a városi hadi- és háziadónál nem vették figyelembe azt a változást, 
amelynek során a házhoz tartozó — és ettől egyre inkább elváló — úgynevezett 
appertinentia-k helyett most a ténylegesen figyelembe vehető gazdasági erőt 
vették alapul. Horváth II. Mihály 1774/5-ös adófelosztása mutatja a 
változásokat: 

1 ház, 55 menzúra telek; 
9 pozsonyi mérő szántó; 
4 kaszás rét; 
3/4 fertály 4/8 szőlő; 
3 ló; 
1 tehén; 
1 borjú; 
1 kecske. 

Horváth II. Mihály halála után fia Horváth József vezette tovább az 
özveggyel közös gazdaságot. 1783. március 14-én tette le a polgáresküt: "Horváth 
Mihály polgár fia Horváth József mesterség nélküli a szokott esküt letéve, 4 
forint fizetése mellett a polgárok közé számíttatik". 767 Horváth József 
polgárrá válása egybe eshetett özvegy edesanyja halálával. Tény az, hogy 
1784-ben három lány testvére panasszal fordult a város tanácsához, hogy 
testvérüket az örökség kiadására szorítsa. Alapvető gondot kellett rendezni: az 
életképes gazdaság fenntartását, ami a család egyéni problémáitól függetlenül, 
vagy azokat érintve, még sok gazdaságot érintett a városban. 1784. november 8-án 
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a város vezetése úgy döntött, hogy Horváth Józsefet kötelezte arra, hogy a 
testvéreit illető "obiigókat" állítsa ki és adja át nekik. Lánytestvérei már 
mind a hárman férjnél voltak, s az örökségből rájuk eső javakat pénzzel kellett 
megváltani, hogy a gazdaság ne gyengüljön meg. A tíz hold alatti gazdaságok 
fennmaradását a több testvér utáni osztozkodás az esetek többségében 
lehetetlenné tette. Horváth József számára sem lehetett könnyű testvéreinek a 
kifizetése. Ezt bizonyítja talán az is, hogy 1786-ban a dorogi postaút 
javításánál rengeteg fuvart vállalt. Az 1786/7-es adóösszeírás szerint a 
testvéreivel való osztozkodás után megtartotta a szántóföldeket és a kaszálókat, 
a szőlőkből viszont kénytelen volt átengedni egy tekintélyes részt. Anyagi 
gondjai is lehettek ebben az időben, mert 1786. január 17-én 15 forintnyi 
kölcsönt vett fel egy árvapénztári hagyatékból. Sajnos a város 1789-1793 közti 
iratanyaga szinte teljességében elpusztult, de a szórványos adataink alapján 
megállapítható, hogy Horváth József a város gazdasági intézője volt ezekben az 
években. 

Az 1801/2-es összeírás szerint Horváth József már megnövelte vagyonát, 
hiszen az alábbi tételek után adózott: 

1 ház, 151 öl telekkel; 
12 pm 1. osztályú szántó; 
3 pm 3. osztályú szántó; 
2 kaszás 2. osztályú rét; 
2 kaszás 3. osztályú rét; 
1 fertály 4/8 szőlő; 
2 ló; 
1 tehén; 
1 borjú és 
379 öl szérűskert. 

Ha nem is a legmódosabb, de a jómódú gazdák közé tartozott Horváth József. 
Ezt bizonyítja, hogy második feleségével, Szabó Ilonával olyan komoly 
birtokgyarapításba fogott, mint amilyen az 1803. január 30-án megvásárolt 
diősvölgyi szőlő volt. 

1789. szeptember 4-én született fia, Horváth III. Mihály, aki Gerenoas 
Erzsébettel kötött házasságot. Mint a Horváth családban általában, ezen esetben 
is magyar gazdálkodó családból került ki a házastárs. A fiatalok egy kenyéren 
éltek a családfővel, akinek közben jövedelme és így adófizetési kötelezettsége 
is nőtt. A következők után adózott: 

1 ház, 151 öl beltelekkel; 
15 pm 1. osztályú szántó; 
3 pm 3. osztályú szántó; 
2 kaszás 2. osztályú kaszáló; 
2 kaszás 3. osztályú kaszáló; 
1/4 és 7/8 szőlő; 
2 ökör; 
1 tehén; 
1 borjú; 
1 sertés; 
192 öl szérűskert és 
187 öl káposztás. 

A környéken élő családok között a jobbmódúak közé tartozott Horváth József, 
de úgy a kereskedők, mint az iparosok között is akadtak többen, akiknek a 
földbirtoka, állatállománya és ennek következtében adóterhei is nagyobbak 
voltak. A limitáciökból azonban nyomon követhető, hogy Horváth József az 1810-es 
években 3 pozsonyi mérő első osztályú szántó földdel továbbnövelte vagyonát. 
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Különösebb összehasonlítások nélkül is kérem, hogy fogadják el. Úgy tűnik, hogy 
a Horváthok nem is látványosan, de következetesen növelték vagyonukat. 
Társadalmi szereplehetőségre azonban még nem vállalkoztak. 

Horváth III. Mihály 1814-ben önállósította magát, s 3.000 forintért saját 
házat vásárolt. Még ebben az évben letette a városi tanács előtt a polgáresküt. 
Már az új házban született meg második, fiúnak azonban első gyermeke 1816. 
november 28-án. A kor gyakorlata szerint vagy a szülők nevét kapta a gyerek, 
vagy a születésnapjához legközelebb eső szent nevét. Valószinűleg az utóbbi 
történt, mivel az első fiúgyermeket Andrásnak keresztelték (novemberben 30. 
András nap). 

A következő évtized az anyagi gyarapodás időszaka volt számukra. A 
napóleoni háborúkat kisérő agrárkonjunktúra az idős Horváth Józsefet és fiát, 
Horváth Mihályt is gazdagította. 1827-ben Horváth III. Mihály 13 1/2 pm szántó, 
5 kaszás rét, 4 ökör stb., apja viszont 25 pm szántó é$ 5 kaszás rét után 
adózott. De nemcsak a Horváth családra, hanem a szabad királyi város gazdálkodó 
családjaira általánosan érvényes, hogy igáserőt összetartozó családokon belül 
csak egy helyen találunk. Több példa van rá, hogy négy ágra szakadt 
szántóterületnél is a gazdálkodási alapot mindig egy gazdaság adta. Bármiként 
alakult ugyanis a több részre szétvált családi birtok sorsa, a gazdaságban 
maradt fiú kötelessége volt továbbra is a termelés megszervezése, a jogilag 
széttagolt birtokrészeken az egységes gazdálkodás biztosítása. 

Horváth III. Mihály sem tartozott a város legvagyonosabb rétegéhez. András 
fiát a nemzeti oskola után azonban a bencések vezetése alatt álló esztergomi 
gimnáziumba íratta. Horváth András a legjobb tanulók közé tartozott. Együtt járt 
a későbbi természettudós, polgári iskolaigazgató Feichtinger Sándorral; Huszár 
Imrével, a vármegye alispánjának fiával; Krotky Vincével, a primás orvosának 
fiával, és az ebben az időszakban Pest egyik legnagyobb tőkésévé kinövő 
Luczenbacher János fiával. 

Horváth III. Mihály a szerencsének köszönhetően nem érezte meg az 
Esztergomot is irgalmatlanul sújtó kolerát. A limitációk szerint igásállatainak 
a számát növelte, s 1831/2-ben már 6 ökör után fizetett adót. 

Horváth III. Mihály elsőszülött fia András — a gimnázium sikeres elvégzése 
után Nagyszombatba ment kispapnak. A gimnázium korabeli adatait ismerve, az első 
évben indulóknak alig egytizede jutott el ahhoz, hogy a későbbi években 
kispapként továbbtanuljon. Horváth András esetében a kiemelkedő képességek 
mellett feltehetően szerepet játszott az, hogy apja a város földműves 
polgárságának egyik legtehetősebb tagjává vált. A' Horváth család esztergomi 
évszázadában ő volt az első továbbtanuló ember, az adott kereteken túllépő. 
Nagyszombat után a pesti teológián tanult. 1839. július 26-án szentelték fel, s 
Komáromban lett káplán. Első nyomtatásban is megjelent munkáját itt készítette 
el. 1844-ben jelent meg "A jó pásztor" című munkája. 1845-től a nagyszombati 
egyetem tanulmányi felügyelője lett, s itt dolgozott a szabadságharc végéig. 

1834. január 18-án született a családban a negyedik gyerek, s egyben a 
második fiú: Horváth József Mihály. Nagyapja ebben az évben, 86 éves korában 
halt meg. A két részre oszló örökséggel is tekintélyesen megnőtt Horváth III. 
Mihály vagyona és adóterhe. 36 pm szántó, 11 kaszás rét, 4/4 1/8 szőlő, 4 ökör, 
két tehén, 2 borjú, 2 sertés után kellett adót fizetnie. A város első 
negyedében, ahol lakott, a 6. legnagyobb adófizető volt, a városban pedig a 18. 
1836-ra az anyagi gyarapodásnak megfelelően új házba is költözött. Rangos 
helyen, a város főutcáján vásárolt családjának új lakóhelyet. Az új ház 
vásárlása mellett jelentősen növelte földbirtokát is. 1837/8-ra 40 1/2 pm szántó 
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után fizette a városi hadi- és háziadót. 1838. márciusában a várost elöntő jeges 
árvíz Horváth Mihály új házát is megrongálta. A várost érintő két és félmillió 
forintra becsült összkár a családnak becslések szerint kb. 3.000 forint kárt 
okozott. Ennek ellenére az első fertályban a 2. legtöbb adót fizető, a városban 
az 5. legtöbb adót fizető lett. Gyors előretörésében szerepet játszott az, hogy 
az árvíz okozta károkat a kereskedők és iparosok nehezebben tudták kivédeni, 
mint a földművesek. Az árvíz után négyévvel már 54 pm szántó, 12 kaszás rét után 
adózott és evvel nemcsak az első fertályban, hanem az egész városban a legtöbb 
adót fizető polgár lett. Legnagyobb adófizető volta viszont nem jelentette, hogy 
a leggazdagabb is volt a városban. A jómódú kereskedők vagyona valószínűleg 
sokkal többre rúgott. 

Horváth III. Mihály ebben az időben íratta be kisebbik fiát is a bencések 
esztergomi gimnáziumába. Továbbra is évente növelte a szántóföldjének és 
kaszánlójának a mennyiségét. 1845/6-ban már 67 1/2 pm szántó és 14 kaszás rét 
után adózott. Ezek az évek hozták meg számára — vagyoni viszonyaihoz képest 
valóban későn — a politikai szereplés lehetőségét is. 1846. október 5-én 
bekerült a polgárok hatvan választott személye közé. Míg korábban nem volt 
lehetősége a város ügyeibe beleszólni, szavát felemelni, 1846. végétől kezdve 
gyakori szereplője a város gazdasági-politikai eseményeinek. 1848/9-re az általa 
használt szántó 73 1/2 pm-re nőtt, s messze a legnagyobb adófizető lett. A 
korabeli források szerint ahhoz a szűk csoporthoz tartozott, amely élénk 
figyelemmel kisérte az országgyűlés híreit, majd a forradalmi változásokat 
követően a város minden lényeges döntésénél ott volt. 1848. április 8-án a 3. 
nemzetőrszázad századosának választották meg, a "haza oltárára" való gyűjtésben 
az egész városban ó adta a legnagyobb összeget, 30 forintot. 

Mindkét fia tevékenyen részt vett a szabadságharcban. Horváth András a 
nagyszombati papnevelőben agitált és szervezett, a tizenéves Horváth IV. József 
Mihály pedig 1849. február 10-én átszökött az Esztergommal szemben lévő 
Párkányba kitört komáromi huszárokhoz. Horváth III. Mihály a szabadságharc 
bukása után is aktív résztvevője maradt a város közigazgatásának. 1851. február 
26-án a tíz tagú kinevezett városi tanács tagja lett. Ez korábbi 
életviszonyainak jelentós átalakítását követelte: hetente két-három alkalommal 
vett részt a megbeszéléseken, s intézte a város ügyeit. Elsősorban a város 
gazdaságával, a szőlőkkel, az erdőkkel, az utak karbantartásával kapcsolatos 
kérdésekben járt el. 1854-ben halt meg, vagyonát négy gyermekére és özvegyére 
hagyta. A császári katonasághoz bevonultatott kisebbik fiát halála után 
mentették fel. Bátyja egyik keresetlevele szerint ó több ezer forintot fizetett 
a felmentésért. Jogilag az özvegy, az izsai plébániára áthelyezett Horváth 
András, a fiatalabb fiú, Horváth IV. Mihály és az egyik unoka nevén összesen 275 
1/2 pm szántó, 48 kaszás rét volt. Igavonó állata egyedül a fiatalabb fiúnak 
volt, nyilvánvalóan ó gazdálkodott a teljes területen. Ilyen körülmények között 
lett 1860 végén, 1861 elején Horváth IV. Mihály a város egyik legtöbbet 
szereplő, legtöbbet vállaló vezetője. Bátyja úgy tűnik, hogy már nem vállalt 
aktív politikai szerepet. Horváth IV. Mihály viszont végigharcolta az 1861-es 
évet. Az utolsó közgyűlés 1861. október 31-én egy hét tagú bizottságot hozott 
létre a közbiztonság és a város gazdaságának felügyeletére. A tisztviselőkön 
kívül ebben három korábbi városi képviseló, köztük ó is részt vett. /7/ 

Horváth András 1863-ban vásárolt házat Esztergomban a főutcán és véglegesen 
itt telepedett meg. Édesanyjuk halála után 6 a 11. legnagyobb adófizető, az apja 
halála után a József nevet elhagyó Horváth IV. Mihály pedig, akinek fia Horváth 
V. Mihály 1859-ben született, a 12. legnagyobb adófizető volt. Időközben a két 
testvér között megromlott a viszony, s így a közös gazdálkodásnak is vége lett. 

A kiegyezést kővetően újjárendezödő szabad királyi város tisztújító 
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közgyűlése egy intézői állást szervezett, s erre Horváth IV. Mihályt választotta 
meg. A választást többen is megtámadták, szószólóik a város jelentős kereskedői, 
vagyonos iparosai közül kerültek ki. A belügyminisztériumhoz írt panaszban az 
egyik kereskedő így fogalmazott: "Horváth Mihály polgártársunk jeles földész 
lehet ugyan; de az " ~~'* ' '" " kre, melyek városunkban 

i' Sí:—' — 
éppen nem terroetPT w lyan napra tűzték ki a 
választást amikor az iparosok és kereskedők piacon voltak. /8/ A viták hosszan 
elhúzódtak, Horváth IV. Mihály még évekig viselte az intézői tisztet, de egyre 
csökkenő lehetőségekkel. A viták mögött nemcsak személyes ellenszenvek, 
pártpolitikai szempontok húzódtak meg — 1875-ben egykori diáktársának Pór 
(Bauer) Antalnak volt az országgyűlési követválasztásokon Horváth IV. Mihály 
főkortese és bizalmi férfija /9/ — hanem a város megrekedt gazdasági 
fejlődésében összeütköző erőké is. 

Az iparosok és kereskedők jelentős része abban látta a város jövőjét, hogy 
katonaságot hoznak Esztergomba, s ennek a kiszolgálásából'fognak a korábbiaknál 
jobban élni. A mezőgazdaságból élő gazdaréteg, amelyet a főértékgt képviselő 
szőlők pusztulása, a filoxéra súlyos helyzetbe hozott, viszont ipartelepítést 
támogatott volna, s az iparban foglalkoztatottak vásárlóerejétől várta 
helyzetének javulását. 

1872-ben végül megszűntették az intézői állást, de Horváth IV. Mihály még 
elérte, hogy pap bátyjának halála után annak öröksége jelentős részét 
megszerezze. A politikai harcokban és a szőlők puszulásával rohamosan apadó 
vagyona azonban a várospolitikában is csökkentette szerepét. Intézői állását 
elveszítve hosszú évekig csak városi képviselő volt, majd hegymester lett. /10/ 

Fia, Horváth V. Mihály 1892-ben vette át a már 22 holdra csókkent családi 
birtokot, s még ebben az évben a városi képviselőtestület póttagja lett, majd 
1894-ben Villányi Szaniszló bencés gimnáziumi igazgató távozásával, annak 
megürült helyére hívták be a képviselő testületbe. 1908-ban a család korábbi 
szerepének megbecsülésével őt is hegymesternek választották. Életének további 
része már túlmutat témáinkon, de tény az, hogy 1918 után a Károlyi párt, egy 
szerveződő parasztcsoport és a római katolikus egyházközösség vezetője lett. 
1936-ig viselte ugyan a hegymesterséget, a Belvárosi Katolikus Olvasókörnek 
pedig egyik vezetője volt, de életében már nem tudta visszaszerezni a család 
korábbi anyagi súlyát, tekintélyét. /II/ 

Egy család kétszázéves életpályáját áttekintve nem akartam 
következtetéseket levonni. A tanulságok azért nyilvánvalóak: szerencsés véletlen 
adta a család kiválasztását, a megmaradt iratanyag lehetővé tette az életpályák 
megrajzolását, értékelését; a család ma élő nemzedéke, az utolsóként említett 
Horváth V. Mihály unokája személyes visszaemlékezésekkel, a múlt megismerésének 
igényével támogatta munkámat, amely azt hiszem nemcsak egy család identitásának 
megerősödését szolgálta, hanem gazdaság- és társadalomtörténetünk egy szeletének 
emberibb megismerését is. 

/I/ Komárom Megyei Levéltár (a továbbiakban nem szerepel a jegyzetben a 
levéltár) — Esztergom szabad királyi város tanácsülési jegyzőkönyve 
1861. 10. sz. 

mindig osi" időkből egyénre ruházhattak, 

JEGYZETEK 
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/2/ Horváth József "Entlassungs Certificat"-ja Horváth Kálmán tulaj-
donában . 

/3/ Villányi Szaniszló: Három évtized Esztergom vármegye és Esztergom 
város történetéből, Esztergom 1893. 228-232 1. 

/4/ Uo.: 26. 1. 

/5/ Esztergom szabad királyi város jegyzőkönyve 1765. VI. 8. 

/6/ Esztergom szabad királyi város jegyzőkönyve 1783. III. 14. 

H l Esztergom szabad királyi város tanácsülési jegyzőkönyve 1861. 707. sz. 

/8/ Esztergom szabad királyi város tanácsának iratai 1869-1-83. 

/9/ Esztergom szabad királyi város tanácsának iratai 1875-2-466. 

/10/ Esztergom szabad királyi város tanácsülési jegyzőkönyve 1872. II. 20. 

/II/ O'sváth Andor: Komárom-Esztergom k.e.e. vármegyék monográfiája, 
Sashalom 1938. 759. 1. 



RENDI TÁRSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÚDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Soós László: 

AZ ELADÚSODOTT KISBIRTOKOS PARASZTI CSALÁD HITELTÖRLESZTÉSI ESÉLYEI A KÉT 
VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT A DÉL-ALFÖLDÖN 

A magyar mezőgazdaságra nehezedő adósság az első világháborút követő 
inflációs években jelentéktelen összegre zsugorodott. Ez az állapot csak rövid 
ideig tartott, mert az 1925. évben a mezőgazdaság helyzetét már közel 110 millió 
pengő teher súlyosbította, amely összeg az 1931. év végére elérte az 1716 millió 
pengőt. /I/ A 20-as évek második felében a mezőgazdasági hitelfelvételre 
jellemző: /2/ 

1./Az eladósodás átlagos évi 300 millió pengős növekedése többszörösen 
túlszárnyalta az első világháború előtti teherszaporulat ütemét. 

2./ A hitelek kamatlába az 1914 előttihez képest 3 %-kal nőtt. 
3./ Az inflációs időszak viszonylag könnyű adósságtörlesztése olyan nagysá-

gú kölcsönök felvételére ösztönzött, amilyent a gazdasági szükségszerű-
ség nem indokolt. 

4./ A birtokosok a rendelkezésükre álló hiteleknek csak egy részét fordí-
tották jövedelmük növelését megalapozó beruházásokra. 

Eme időszakban felvett kölcsönök visszafizetésének anyagi megalapozása a 
gazdasági válság következtében nem valósulhatott meg. A válság hatására a 
mezőgazdasági termények árai visszaestek, például a búza árfolyama 1929 és 1931 
között 60 %-kal csökkent. Ebben a helyzetben további gondok forrásává válhatott 
a gazdasági beruházások hatékonyságát rontó agrárolló, amely 1930-ban már 
megközelítette a 30 százalékot. /3/ 

Az adósok fizetőképességének gyors romlását jelzi, hogy 1928-ban egy 30-35 
%-ig megterhelt birtok helyzetét a törlesztések szempontjából elfogadhatónak 
ítéltek, de 1932-ben már a 15 %-os teher esetén is a föld minden haszna a 
hitelezőhöz vándorolt. 

Az alábbiakban egy konkrét hitelfelvételt kísérünk nyomon, különös 
tekintettel arra, hogy a bank javára milyen nagyságú eltérés mutatható ki a 
betáblázott és az adós által ténylegesen felvett kölcsönösszeg között, továbbá 
az adott földterület kitermelte-e azt az értéket, amely a tőketörlesztéshez 
fedezetet nyújthatott. 

A jelzálogkölcsön feltételei a hitelképesség tükrében 

F. Schriffert József gyulai lakos 1928 tavaszán hosszúlejáratú kölcsönért 
folyamodott a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Rt. vezetőségéhez. A bank 
megbízottja szerint a kérelmező jelzálogra felkínált 47 holdas birtoka a Gyula 
község határában elterülő ún. Pejréten található. A földterületből 38 hold 
minősült szántónak, és 9 hold legelőnek. Jelentős értékként tartották nyilván a 
községben lévő 1144 négyszögöles telket, amelyen az adósjelölt lakóháza kapott 
helyet. A négy kiskorú gyermeket eltartó családfő birtokát, a holdankénti 1200 
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pengős forgalmi értékkel számítva, 56 ezer pengőre becsülték. /4/ A bank 
szakembere szerint ez az összeg — a családi házat figyelmen kívül hagyva — 
megfelelő biztosítékot kínál arra, hogy a biztonságos kihelyezésnek számító 35 
%-os terhelésre fedezetett nyújtson. 

A hitelkérelem teljesítését a Kereskedelmi Bank vezetősége is szorgalmazta, 
mert a birtokukban lévő 92 %-os árfolyamon beváltható, 3500 dollárra szóló és 
7,5 %-os kamatozású zálogfelvételtől igyekeztek minél gyorsabban megszabadulni. 

A 3500 dollár jelzálogkölcsön felvételére jogosító kötelezvényt Schriffert 
József 1928. július 5-én Békéscsabán írta alá. /5/ A megállapodás értelmében a 
fenti összeg törlesztési ideje 35 év, félévenként esedékes 8,5 %-os járadékkal, 
amely a tőketörlesztéssel, kamattal és kezelési díjjal összességében 10 %-ot 
tett ki. 

A kötelezvényt aláíró vállalta, hogy minden év január és július első napján 
a félévenként esedékes tartozása címén — összesen hetven alkalommal — 148,75 
dollárnak megfelelő összeget pengőben a bank számlájára befizet. A pénzintézet 
további előnyöket is kicsikart a maga számára. A szerződés aláírásakor derült 
ki, hogy a törlesztési kötelezettséget 1928. január elsejétől számítják, ezért 
az elszámolásukat az alábbiak szerint végezték el: 

3500 dolláros záloglevél 92 %-os árfolyamon: 3220,- dollár 
7,5 %-os kamattérítés: 269,92 dollár 
összesen: 3489,92 dollár 

A fenti összegből levonásra került az 1928. január 1. és június 28. közötti 
részlet és így a kérelmező papíron kapott összesen 3348,66 dollár hitelt, ami 
megfelelt 19.109 pengőnek. Azért csak papíron kapta meg ezt a pénzmennyiséget, 
mert a kifizetés előtt még levonták az 1928. évre esedékes további törlesztést 
és egyéb illetékeket. Végül is a kötelezvényt aláíró már csak 17.120 pengőt 
vehetett át. 

A bank formailag hibátlan tranzakciója azt eredményezte, hogy Schriffert 
József a remélt 20.000 pengő helyett (5,7270 pengős dollár árfolyamot véve 
figyelembe) végül is közel háromezer pengővel kevesebbet kapott kézhez. Ez a 
tény azért is fontos, mert a mezőgazdasági hitelek felhasználása során a legtöbb 
esetben a teher egészét kitevő tőkeösszeggel "számoltatjuk" el az adóst, holott 
— amint a példánk szerint is látható — a potenciális beruházót már a hitel 
felvétel pillanatában 15 %-os veszteség éri, ami a jelentős kamattal 
súlyosbított kölcsön megtérülési esélyeit lényegesen' csökkenti. 

A Kereskedelmi Bank képviselői szerint ezzel a hitellel a birtok terhelése 
csak 35,37 %-os, tehát nem beszélhetünk veszélyesen nagy eladósodásról. E 
viszonylag derűlátó véleményt a pénzintézet szakemberei nem gondolhatták 
komolyan. Ismerve az intézetük egyik legfontosabb alapelvét, mely kötelezően 
előírta az alapos információ-gyűjtést minden jövendő adósról, nem tételezhetjük 
fel, hogy a példánk esetében másképpen jártak el. Ismerték tehát azokat az 
adatokat, amelyek szerint a kérelmező a Békésmegyei Takarékpénztár Egyesületnél 
21.300 pengő, az Első Gyulavárosi Takarékpénztárnál további 6000 pengő 
váltókölcsönnel rendelkezik. /6/ 

A két takarékpénztári hitellel a birtok eladósodásának mértéke már 1928-ban 
meghaladta az értékének 40 %-át, a Kereskedelmi Bank kölcsönével együtt pedig 80 
% közelébe került. 

Az eladósodás mértékének további növekedésével számolhatunk, ha a bank 
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becslése során megállapított holdankénti 1200 pengős érték reális voltát 
vizsgáljuk. A későbbi eladások tanulsága szerint a pénzintézet a ténylegesnél 
lényegesen nagyobb összegben rögzítette a birtok értékét. A becsüs munkáját 
azzal a hibával kezdte, hogy nem tett különbséget szántó és legelő között. Még 
azt sem vette figyelembe, hogy a terület egy része nádas, hanem az egész 
birtokot minőségileg homogén területnek tekintette. Munkájának hibáira utal, 
hogy az 1932-ben eladott 1100 négyszögöl területért az adós csak 500 pengőt 
kapott, mert a parcella a birtok alacsonyabban fekvő részén terült el. III 

A birtok becsült és valódi értéke közötti lényeges eltérésre utal, hogy az 
1934-ben megtartott hagyatéki tárgyaláson ez a terület 29.650 pengős tételt 
képviselt. Igaz, ezt az összeget sem fogadhatjuk el reálisnak, mert a hagyatéki 
tárgyalásra olyan időszakban került sor, amikor a gazdasági válság hatására 
bekövetkezett alacsony jövedelmenőségi szint a föld árára mérséklőén hatott. 

A különböző véleményeket figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy a 
pénzintézet a reálisnál legalább 20 %-al magasabb értéken becsülte fel a 
birtokot. így összességében a földterület eladósodásának mértéke elérte azt az 
összeget, amelyet érte a szabadpiaci forgalomban megkaphattak. 

Az elmondottak látszólag ellentmondanak annak az óvatosságnak, amellyel a 
bank a kölcsöneit kezelte, hiszen egy 100 %-os tehernél már kétségessé válhat a 
kihelyezett tőke biztonságos megtérülése. A család anyagi helyzetét vizsgálva 
megtaláljuk azokat a vagyoni biztosítékokat, amelyek az adós hitelképességét 
ilyen mértékben is megalapozták. A jelzáloggal terhelt birtokon kívül 
rendelkeztek még egy négyszobás, téglából épített házzal a Jókai Mór utca 29. 
szám alatt. A ma műemlékként kezelt épület külső és belső megjelenési formája 
túlmutat egy alföldi kisbirtokos általános igényességén. A részben alápincézett 
ház nagy mellékhelyiségeivel és tágas konyhájával a hajdani jómódra utal. A ház 
értékét 1936-ban 15-20 ezer pengő közötti összegre becsülték. /8/ 

További biztosítékot jelentett a feleség nevén lévő 32 kishold föld a Gyula 
határában található "Szabadka tanyán", rajta elsőrangú tanyával. A földet 
épületekkel együtt 16.000 pengőre értékelték. A két tehermentes ingatlan a 
gazdasági felszerelésekkel együtt közel olyan nagyságú vagyontételt képviseltek, 
mint az a földterület, amelyre a zálogjogot bejegyezték. 

A család teljes vagyoni helyzetét figyelembe véve, a banknak még ilyen 
eladósodás mellett sem kellett félnie, hogy kölcsöne a behajthatatlan 
követelések listájára kerül. Az alábbiakban megvizsgáljuk, hogy e jelzáloggal és 
váltókölcsönnel terhelt gazdaság kitermelhette-e azt a pénzmennyiséget, amelyre 
a családfő a hitelek felvételénél vállalkozott. 

A Schriffert család küzdelme a hiteltörlesztések teljesítéséért és a birtok 
megtartásáért 

A jelentős hitelfelvétel ellenére Schriffert József csak rövid ideig 
élvezhette az anyagi biztonság megnyugtató érzését. Az 1928-ban átvett pénzből a 
következő évben esedékes 297,50 dollárnak megfelelő 1714 pengőt gond nélkül 
befizette a bank számlájára, de az 1930. július elsejei törlesztésre már 
augusztus 10-ig haladékot kér. Kérését azzal indokolja, hogy "az aratási 
munkálatokat csak a jövő héten kezdem meg, úgyhogy fenti időre tudom csak az új 
gabonát értékesíteni és Önöknek a pénzt beküldeni . /9/ Az engedélyt megkapta, 
természetesen a plusz 10 %-os késedelmi kamat felszámolása mellett. 

Az 1931. év sem hozott kedvező fordulatot birtokosunk számára. A családfő 
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júniusban ismét levelet ír a Kereskedelmi Bank vezetőihez, amelyben a júliusban 
esedékes befizetésre későbbi időpontot kér: "augusztus 15-ig haladékot adni 
szíveskedjék, mert a nehéz gazdasági viszonyokra- való tekintettel nem tudtam 
semmiféle jószágot értékesíteni és így csak az új gabonából tudom ez összeget 
előállítani, ami valószínűleg augusztus 15 előtt szinte lehetetlen". /10/ 

A Kereskedelmi Bank kedvező válasza sem szűntette meg a gazda gondjait, 
mert az értékesítési nehézségek következtében az augusztusi terminus is 
túlságosan közelinek bizonyult, ezért 1931. október l-ig újabb időpontmódosítást 
kért. A 40 vagonos búzatermés ebben az évben már csak arra elegendő, hogy 
október elsején rendezze hátralékát, de a következő év január 1-én esedékes 
részlet pénzügyi fedezetét előteremteni már képtelen. 

Az 1932. évben a befizetések időpontjának a megváltoztatása sem hozza meg a 
várt eredményt. Ebben az évben csak a felét törleszti részleteinek, mivel "£ 
búza ára nagyon lecsúszott és sok búzáért kevés pénzt adnak. A múlt évben 
disznójaim is eldöglöttek s ez a körülmény is nagyon megnehezíti a pénz 
összeszedését". Még szomorúbb a gazdaság helyzete, ha mindezekhez 
hozzászámítjuk, hogy sor került egy 1100 négyszögöles parcella eladására is, 
amelyért 500 pengőt kaptak. /II/ 

Az 1933. évi kötelezettségei teljesítésére — az előző évi hátralékról nem 
is beszélve — termelőnknek szinte semmi reménye nem maradt, mivel 1932 tavaszán 
30 hold búzavetését teljesen elvitte a víz, a megmaradót pedig a rozsda tette 
annyira tönkre, hogy eladásra nem is gondolhatott. Nem sokat javított helyzetén 
az a 200 mázsás kukoricatermés sem, amelyet magáénak mondhatott, mivel annak 
piaci értéke alig haladta meg a 600 pengőt. /12/ 

Schriffert Józsefnek a Kereskedelmi Bankkal szembeni törlesztési hátraléka 
1933 tavaszára már közel kettőezer pengőre gyarapodott. Helyzetét súlyosbította, 
hogy a két helyi pénzintézetnél vállalt kötelezettségeinek sem tett eleget. A 
pénzintézeteknél esedékes befizetéseket úgy próbálta — kevés sikerrel — 
teljesíteni, hogy rövid határidőre magánszemélyektől is vett fel pénzt. Ez a 
próbálkozása még további gondok forrása lett, mivel 1933 tavaszán a perelő 
hitelezőktől csak úgy szabadulhatott, hogy cséplőgépét és traktorát 3000 
pengőért eladta. /13/ 

A gazdasági felszerelések eladási árából a pénzintézetek részére nem 
jutott, ezért a Gyulavárosi Takarékpénztár követelései kielégítése érdekében a 
birtokra zárgondnok kinevezését kérte. A gazdaság zár alá vételét 1933. március 
20-án rendelték el. A gondnoki feladattal az adós sógorát, Kempf Ádámot bízták 
meg, aki a 6000 pengős váltókölcsönnél mint kezes szerepelt. Ezért mindent 
elkövetett annak érdekűben, hogy rokona a törlesztési kötelezettségeinek eleget 
tegyen. 

A kisebb adósságoktól megszabadulva a gazdaság csak a pénzintézetek részére 
termelt. A zárgondnok kimutatása szerint 1933 őszén az eladható termények 
mennyisége az alábbiak szerint alakult: /14/ 

101 q búza mázsánként 6,20 P = 626,20 P 
100 q kukorica mázsánként 3,- P = 300,00 P 
a búza után kapott baletta értéke = 300,00 P 

A terményekből származó alig több, mint 1200 pengős bevétellel szemben 
álltak a gazda kiadásai, amelyek közül az évi adója is megközelítette a fenti 
összeget a maga 1148 pengős tételével. A Kereskedelmi Bank részére befizetett 
1714 pengő mellett a további két pénzintézeti elvárás -- tekintettel a nagy 
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tartozási összegre ~ becslések szerint is elérte az évi 2000 pengőt. Rövid úton 
belátható, hogy még intenzív állattartás mellett sem felelhetett meg ez a 
birtokos azoknak a követelményeknek, amelyeket a hitelezők és az adóteher révén 
az állam tőle elvárt. A gazdasági válság időszakában a közel ötezer pengő 
jövedelem előállítására ilyen nagyságrendű alföldi birtok nem vállalkozhatott. 

Az 1933. év őszére a család szinte teljesen fizetésképtelenné vált. A 
korábban ismertetett terményeken kívül még 5 disznó várt eladásra, ami a 
gazdaság éves bevételét — az adott körülmények között — már lényegesen 
kedvezőbbre nem módosíthatta. 

A zárgondnok jelentései alapján a Kereskedelmi Bank vezetősége úgy döntött, 
hogy további fizetési haladékot nem ad, és kezdeményezésére 1933. december 7-re 
bírósági végzéssel a jelzáloggal terhelt birtokra árverést rendeltek el. A bank 
részéről rutinszerűnek mondható művelet elkerülhetetlenségét egy pénzügyi 
szakember már 1928-án megjósolhatta, hiszen ezt a birtokot ilyen nagy teher 
mellett már egy-két rosszabb termést hozó év is tönkretehette. 

A magyar mezőgazdaságra nehezedő eladósodás a harmincas években sok 
gazdaság csődbejutását eredményezte. A mezőgazdaság gondjainak enyhítésére 
hozott intézkedés mentette meg Schriffert Józsefet is attól, hogy a földje dobra 
kerüljön. A gyulai járásbíróság bejegyzése szerint adósunk kérvénye alapján 
birtokát 1933. november 23-án védetté nyilvánították. /15/ 

Az 1933. október 24-én életbelépő 14.000/1933 M.E. sz. rendelet létrehozta 
az ún. védett adósok kategóriáját. Védettséget kérhetett minden gazda, aki 
ingatlanát a kataszteri tiszta jövedelem 15-szörös szorzatán felül megterhelte. 
Az ilyen birtokos elleni végrehajtási eljárásokat 1935. október 31-ig 
felfüggesztették — a határidót később a 10.000/1935 M.E. sz. rendelettel 1937. 
október 31-ig meghosszabbították — és ezen idő alatt a kamattörlesztést évi 3,5 
%-ra, a tőketörlesztést 0,5 %-ra mérsékelték. 

A védettség kimondásával a gazdaságot fenyegető közvetlen veszély elmúlt, 
de az időhaladék alatti erőgyűjtés lendületét a családfő váratlan halála zavarta 
meg. Az 1933 decemberében elhunyt F. Schriffert József felesége két nagykorú és 
két kiskorú gyermekkel maradt özvegyen. Az özvegy, mint a birtok haszonélvezője, 
mindent elkövetett, hogy birtokukat a gyermekei számára megmentse. Leveleiből az 
átlagosnál műveltebb, erős akaratú asszony képe rajzolódik elénk. Célját a 
bankhoz írt levelében az alábbiak szerint fogalmazta meg: "Két nagykorú fiam, 
kik a gazdálkodást tovább vezetik, józan gondolkodású s ami fő szolid emberek, 
kiknek legfőbb céljuk lesz édesapjuk - által - teremtett zilált anyagi helyzet 
lassú, de biztos rendezése, mert tudják, hogy minden egyes kifizetett -pengő 
adósság után egy darab földet szereztek maguknak vissza örökségül". /167 

Az örökség pedig nem mondható nagynak, mert az apa nevén szereplő 
, ingatlanok és gazdasági felszerelések értéke alig háromezer pengővel haladták 
meg az adósságok összegét. 

A birtok védetté nyilvánítása után a Kereskedelmi Banknak törlesztendő évi 
részlet 1714 pengőről 628-ra csökkent. A lényeges könnyítés ellenére sem 
remélhették az örökösök, hogy a gazdaság kitermeli a mentességhez szükséges 
anyagi eszközöket. A két helyi takarékpénztárnál három havonként lejáró 
váltókölcsön és banki tartozás terhei végül is arra kényszerítették a család 
tagjait, hogy 1936-ban az anya nevén lévő birtokot eladják. Az így kapott 16.000 
pengőt a még meglévő takarékpénztári tartozások kiegyenlítésére fordították. 
/17/ 
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Az 1937. évben az örökösök végre elmondhatták, hogy minden anyagi 
erőforrásaikat a banki tartozásuk felszámolására fordítják. Ezért arra kérték a 
pénzintézetet, hogy számukra a még fennálló adósság összegéről pontos kimutatást 
adjon. Az 1937-ben elkészített elszámolás megdöbbentő eredményt hozott: az addig 
kilenc éven át tartó keserves törlesztések után a birtokon lévő teher összege 
19.550 pengő. Tehát lényegében olyan összeggel tartoztak még a banknak, mint 
amennyit 1928-ban az apa papíron felvett. /18/ 

A szinte reménytelennek tűnő harc arra ösztönözte a családot, hogy minden 
eszközzel megszabaduljon ettől az adósságtól. A javuló gazdasági körülmények és 
a szülői ház eladása lehetővé tette, hogy az örökösök 1938 és 1943 között a 
kölcsön teljes összegét befizessék a bank számlájára. Elmondhatjuk, hogy az apai 
örökséget a gyermekek -- ingatlanok eladása után — szinte visszavásárolták. 
Erre azért kényszerültek, mert a két világháború közötti időszakban a hitel 
törlesztéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a birtok nem termelte meg. 
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TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÓDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

N. Kiss István: 

A MAGYAR KIRÁLYSÁG NÉPESSÉGÉNEK OSZTÁLYTAGOZÓDÁSA 1707-BEN 

Rákóczi 1707. évi dicalis conscriptiója 

A különböző típusú források közül, amelyek a népesség számának, különösen 
pedig vagyoni helyzetének és osztályviszonyainak vizsgálatát lehetővé teszik, 
messze kiemelkedik Rákóczi 1707. évi dicalis conscriptiója /1/, az első 
magyarországi általános jövedelemösszeírás. 

A dicalis conscriptiót az ónodi gyűlés VI. articulusa emelte törvényerőre; 
erre a későbbiek során végrehajtott valamennyi adóösszeírás bevezetésében 
hivatkoznak. /2/ Dicátorokat, azaz hivatalos összeírókat jelöltek ki, 
feleskették őket, működési utasítást adtak a kezükbe, sót az unod környéki 
falvakban minta-dicálást hajtattak végre velük. /3/ 

Külön dicátorokat küldtek a városokba, illetve a megyékbe azzal, hogy 
szükség esetén a megyék pőtdicátorokat állíthatnak be az összeírás 
meggyorsítására. A dicátornak — kezdve a Rákóczi jószágokon egészen a saját 
birtokáig — mindent össze kellett-írnia. Az összeírás lebonyolítását mindenütt 
a bíró és a tanácstagok felesketésével kezdték, s minden összeírt családról — a 
családfő nevének feltűntetésével -- külön rovatot készítettek, amelyben 
mindenféle gazdasági tevékenység szerepelt. Minden faluról és városról, majd 
megyéről külön összegezést kellett felfektetni. /4/ Csalókkal és vagyonukat 
eltagadókkal szemben minden dicaérték után további 3 forint büntetést szabtak 
ki. Akik késlelkedtek a dica szerinti adó befizetésével, azoknak a házára, még 
ha nemesek voltak is, executiot küldtek. /5/ A negyed dicaértéket meg nem haladó 
vagyon adómentes maradt; 12 fejős juh tett ki pl. egy dicát, akinek azonban csak 
két állatát írták össze, az juhai után nem fizetett adót. 

Kötelezték a nemeseket, hogy a dicálás alatt tartózkodjanak megyéjükben. 
Előbb ugyanis őket, majd a városok és falvak" bíráit és tanácstagjait kellett 
adóra összeírni. A tiszttartók a földesúri vagyont, a szomszédok a távollevők 
javait tartoztak bevallani. Az egy házban, közös fedél alatt lakó zselléreket, 
cselédeket, — akár paraszti házról, akár nemesi kúriáról volt is szó — a 
gazdával, illetve birtokossal együtt írták össze. Mint a dicajegyzékek 
igazolják, a conscriptió mindenkire kiterjedt; nemcsak a háztartások népességét, 
hanem az egyedülálló zselléreket, pásztorokat, szegényeket, özvegyeket is 
feltűntették a listákon, ahol igen sok az egy felnőttből álló család. A dicalis 
conscriptió a korabeli magvar társadalom minden rétegét pontosan számba vette. 
/ 6/ 

Az új összeírás nem vett figyelembe semmiféle korábbi exemptiót, mint pl. a 
nemesi adómentesség, csupán az önkéntes katonai szolgálattal összefüggő 
kedvezményeket. /7/ Ez utóbbi azonban a jobbágynak nem általános, hanem csak 
személyes mentességet jelentett, azaz földje, ökre, ipara stb. után adóval 
tartozott, csupán maga és családja munkaereje után nem! Helyzete így, ebből a 
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szempontból, azonossá vált a nemesekével. Külön kedvezmény volt, de csak a pa-
rasztkatonák esetében, hogy minden rovatban mentesültek az egy dicát éró (30 Ft) 
vagyon adóterhe alól. Amelyik jobbágynak pl. 3 ökre volt, kettő után adómentes 
maradt és csak egy ökrét vették fel az adólistára. Ez rendkívül nagy 
adókedvezmény volt, mert akinek állatból, földből, szőlőből, iparból, 
pálinkafőzésből stb, arányos megoszlásban 10-12 dicát érő vagyona volt, az így 
összesen is csak egy-két dica után fizetett adót, ha önkéntesként a hadseregben 
szolgált. Úgy tűnik, hogy a katonáskodó parasztok mentessége ténylegesen még 
szélesebb körűnek bizonyult, mert a Kis-Hont és Szatmár megyei, valamint 
hajdúvárosi példák azt mutatják, hogy az önkénteseket (miles) egyszerűen 
mindenféle adótól mentesítették és ha fel is soroltak nevük mellett földet, 
ökröt vagy másfajta vagyont, az összegezésbe már csak azt írták: "nihil", azaz 
nincs adóköteles vagyonuk, mentesek az adózástól! Persze az efféle általános 
mentesség nem biztos, hogy minden megyében egyformán érvényesült, de hogy 
gyakorlata széles körben elterjedt, azt a katonaparasztok és katonanemesek 
összeírt vagyonának csekélysége is jelzi. Ugyanis a zászlók alatt álló parasztok 
vagyona a paraszti dicavolumen mindössze 1,2 %-át, a nemes katonáknál 2,8 %-át 
tette ki. Elképzelhetetlen, hogy a hadseregben szolgáló 50-60.000 
parasztkatonára, akik a jobbágycsaládok 20-25 %-át képviselték, az adóköteles 
vagyon, azaz a termelőeszközök ilyen csekély hányada jutott volna. A jelenség 
magyarázata széles körű, a gyakorlatban sokszor 100 %-osan érvényesül 
adómentességükben rejlett. 

Az új adórendszer elvi koncepciója kettős: egyrészt olyan sokrétűvé tették 
az adatfelvételt, hogy az minden lehetséges jövedelmi forrásra kiterjedjen, 
másrészt megteremtették a közös nevezőt, a dicaértéket, amely bármiféle 
ingatlan, ingó vagyontárgy, illetve bevételi forrll értékének összemérését és 
azonosítását lehetővé tette. Minden egyes jobbágy, mezővárosi paraszt és szabad 
királyi városi polgár vagyonának összeírásánál közel háromtucat kérdésre kellett 
válaszolni. Mind a kérdések szövegét, mind a kapott válaszokat írásban 
rögzítette a dicátor. Valamennyi dicalista fejlécben ugyanazokat a kérdéseket 
találjuk, ugyanazokkal a szorzószámokkal; az adatfelvétel formai kerete és 
végrehajtási rendszere az egész kuruc államban egységes és következetes volt. 

A dicajegyzékek részletes vizsgálata arra enged következtetni, hogy egy 
átlagos jobbágycsalád vagyona 5 dica körül mozgott. Az alapul vett 5 dicás, azaz 
150 forintos jövedelmű parasztcsalád évi adója az alábbiak szerint alakult: 

2 1/2 köböl rozs 3,8 Ft -• természetben 
5 köböl zab 3,8 Ft - " 

1 fontmázsa hús 6,0 Ft - ti 
pénzadó 10,0 Ft - -

hajdú felszerelés 3,7 Ft - -

téli szállás adó 10,0 Ft - részben természetben 

A dicális adó keretében tehát egy átlagos parasztcsalád 18,7 forintot 
készpénzben, 18,6 forintnyi értéket pedig természetben adott a kuruc államnak, 
nem beszélve a fogatállítás és a katonai közmunka terhéről. Egy dica azaz 30 Ft 
jövedelem után évente legalább 7,46 Ft értékű adóbevétellel számolhatott a kuruc 
Gazdasági Tanács. /8/ 

Ha összegezzük a dicalis adórendszer eredményeit, a következő képet kapjuk: 
a természetbeni adózás évente fél millió köböl rozsot, egy millió köböl zabot és 
200.000 fontmázsa húst biztosított az államvezetésnek, kb. 2,8 millió forint 
értékben. Ehhez járult 2,2 millió Ft készpénzadó és 0,74 millió Ft az újoncok 
felszerelésére. Továbbá a hadsereg téli szállásának költsége, melytől a nemesség 
mentes volt, s mely természetben és pénzben újabb 1,5 millió forintot tett ki. 
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Pénzben nem tudjuk felbecsülni a csaknem 4.000 fogat kiállítását és a katona 
közmunkák teljesítését, melyeket ugyancsak a dicalis rendszer keretében 
bocsájtottak az államapparátus és a hadsereg rendelkezésére. Mérlegelve ennek a 
hatalmas gazdasági erőfeszítésnek számszerű adatait /9/, arról sem szabad 
megfeledkeznünk, hogy a jobbágyságot és a polgárságot, akikre a dicaösszeg 80 
%-a esett, egyidejűleg egyházi, valamint földesúri adók és szolgáltatások is 
terhelték. 

Népesség 

Az 1550-1600-as időszakból öt vármegye dézsmajegyzékei alapján, négy 
időmetszetben mintegy 100 ezer jobbágygazdaságot vettünk számba, összesítve 
átlagosan 20.087 négyzetkilométeres területen 25.712 paraszti családot 
találtunk. /10/ Átlagosan egy négyzetkilométeren 1,26 família azaz 5,76 fő élt. 
Hozzáadva ehhez a népességnek azt a részét, (ti. parasztok, városi polgárság s 
nemesség), amely nem foglalkozott gabonatermeléssel (35,6'%) /ll/ az országosan 
egy négyzetkilométerre jutó népességi arány elérte a 8,94 főt, ami a 190 ezer 
négyzetkilométeres központi államterületen 1,88 millió főt tett ki. Ez a becsült 
szám természetesen csak akkor igaz, ha az országterület 10,5 %-án mért 
demográfiai képet általánosíthatjuk az egész országra. A török uralom alatti 
illetve hódoltsági körzetekben a pusztulás és menekülés révén valószínűleg 
kisebb volt a népesség szám, mint a fenti országos átlag, s így a fenti becsült 
átlagot inkább 1,7 millió körülinek tartjuk. 

Az említett, 1707. évi összeírásban a paraszti illetve nemesi népesség 
aránya a következőképpen alakul: /12/ 

Népességszám megyék szerint 1707-ben 

megyék összes család terület, család 
paraszti nemesi négyzetkilométer négyzetkilométer 

Komárom 1, .272 83 741 1 ,82 
Esztergom 1, .056 36 545 2 ,00 
Kis-Hont 1. .164 94 758 1 ,65 
Gömör 2. .114 138 2, .013 1 ,11 
Nógrád 1, .455 115 661 2, ,37 
Abaúj 1, .066 499 582 2, ,68 
Sáros 8, .625 301 3, .821 2, ,33 
Ung 4, .406 431 3, .056 1, ,58 
Bereg 883 7 653 1, ,35 
Hajdú kerület 2, .235 28 1, .659 1, ,36 
Pest 4, .606 39 4, .700 1, ,00 
Szatmár 3. .035 860 3. .378 1. ,40 

Összesen: 31, .917 2.624 22, .567 1. ,64 

Összesen 34.541 háztartás, amelyből 31.917 paraszti, 2.624 pedig nemesi, 
papi és tanítói család; négyzetkilométerenként 1,64 család, azaz 7,38 fő. 
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név 

Városi és mezővárosi népesség 1707-ben 

összes család terület, 
polgári nemesi négyzetkilométer négyzetkilométer 

család 

Besztercebánya 
Libetbánya 
Bártfa 
Késmárk 
Kisszeben 
Rimaszombat opp. 
Nagybánya 
Felsőbánya opp. 
Szatmár-Németi 

724 
154 
500 
430 
308 
594 
705 
490 
752 

8 
4 
30 
43 
11 
83 
14 

2 
23 

13,0 
60,0 
55,0 
55,0 
23,0 
36,0 

210,0 
72,0 
184,0 

56,30 
2,63 
9,63 
8,59 
13,86 
18,80 
3,41 
6,82 
4,20 

Összesen: 4.657 218 708,0 6,88 

Ahhoz, hogy demográfiai szempontbői teljes képet kapjunk, a fenti 12 
vármegye adatait ki kell egészítenünk 8 szabad királyi város és 2 gazdag 
mezőváros népességi adataival. Eszerint a 10 város 708 négyzetkilométeren élő 
4.875 családjával együtt, 23.275 négyzetkilométeren, a kuruc államterület 24 
%-án, összesen 39.326 családot kapunk. Ez összesítve négyzetkilométerenként 1,9 
famíliát, azaz 8,6 fős átlagot jelent. A 97 ezer négyzetkilométeres kuruc 
államterületen ez 0,834 millió fős népességnek felelt meg, a haderő 60-70 ezer 
emberét nem számítva. 

A kuruc állam kb. 0,9 milliós össznépességét átszámítva a mellékországok 
nélküli, teljes magyar országterületre (190 ezer négyzetkilométer) 1,76 milliós 
feltételezett össznépességet kapunk. Kérdés, természetesen, hogy a magyar 
királyság területének nem egészen 12 %-án meghatározott konkrét adatok mennyiben 
jellemzik reálisan a magyar állam népességi képét. Köztudott pl. hogy az ország 
nyugati határszélén fekvő megyék (Trencsén, Sopron, Pozsony stb.) népsűrűsége 
még 1787-ben is jóval magasabb volt az országos átlagnál és mint ismeretes, ezek 
a területek az általunk elemzett 1707. évi forrásanyagból hiányoznak. /13/ 

A parasztság vagyoni helyzete 

A jobbágyság vagyoni helyzetét az ún. telek-nagysági adatokkal nem lehet 
meghatározni, mert a telek regionálisan változó kiterjedésű, míg a telek 
osztásaként szereplő "holdak" négyszögöl illetve négyzetméter osztása teljesen 
bizonytalan volt. Mi a 16. és részben a 17. században a gabona-, a bor- és az 
állat-dézsmajegyzékek, azaz a tényleges termelés alapján határoztuk meg a 
rétegeződést. 

1550-ben és 1585-ben öt megye kb. 50 ezer paraszti gazdaságának vagyoni 
megoszlása a következőképpen festett: /14/ 

A dézsmajegyzék szerinti elemzésből azonban hiányoztak bizonyos paraszti 
kereseti források: így pl. a fuvarból, napszámból, erdei munkából stb. származó 
jövedelmek. Az 1707. évi Rákóczi-féle jövedelmi összeírás, mint említettük, 

földnélküli 
zsellér 
kisparaszt 
középparaszt 
gazdagparaszt 

6 - 1 1 % 
26-35 % 
27-29 % 
17-22 % 
10-15 % 
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minden lehetséges bevételre kiterjedt. "Szegény" néven összegezve a földnélküli, 
zsellér és kisparaszti csoportokat, tíz megye és tíz város mintegy 17 ezer 
famíliájának adatait elemezve az alábbi rétegződést kaptuk: /15/ 

falvakban városokban 
szegények 34,4 % 57,8 % 
közepes helyzetűek 20,5 % 18,9 % 
gazdagok 45,1 % 23,3 % 

Valamennyi jövedelmi lehetőséget figyelembe véve 1707-ben a jobbágyság 45 
%-a még tehetősnek számított, ugyanez a csoport a városokban már csak 23 %-ot 
tett ki. 

Paraszti birtok (telek)- érték 

Mind az urbáriumok, mind az állami adóösszeírások lényegében az adózás 
lehetőségeit rögzítették. Csak a hagyatéki jellegű vagyonfelvételek adnak számot 
a jobbágybirtok, a telek bevételeinek összetevőiről és megoszlási arányáról. Bár 
az ilyen típusú forrásanyag ritka, néhány esetben sikerült statisztikai értékű 
elemzést végezni. 

A Fertő tó melletti, szőlőmívelő és árútermelő Feketevárosból (Purbach) 
több tucat hatósági leltár maradt ránk az 1570-1650-es évekből. /16/ a 
jobbágygazdaságokat az összeírt érték alapján 1.000 Ft alatti, illetve fölötti 
csoportokra bontottuk. A paraszti birtok értékének átlagos megoszlása a 
következő képpen alakult: 

földvagyon 46,5 % 
árúkészlet 22-27 % 
pénzvagyon 24 % 
egyéb 14-33 % 

A 17-18. században a muraközi uradalom kamarai összeírásaiban és a többször 
idézett 1707. évi conscriptiókban módunk nyílt a jobbágybirtok értékének 
statisztikai vizsgálatára. A különböző időből ránk maradt forint-értékek 
összehasonlíthatóságát az ún. vásárlóerő átszámítással biztosítottuk. /17/ 

A jobbágygazdaság átlagos értéke vásárlóerő-forintban /18/ 

Feketeváros Muraköz Rákóczi állam 
1570 1650 1650 1707 

szegény 689 422 428 637 
gazdag 1266 1634 2799 2675 

A szegényebb gazdaságok értéke (föld, állat, felszereltség) a 16. és 17. 
században csökkent, de 1707-re kb. újból elérte az 1570 körüli szintet. 
Ugyanakkor a jómódú gazdaságok átlagos értéke több, mint a duplájára növekedett. 
Az állami és a földesúri adóteher a paraszti jövedelemnek (muraközi uradalom) a 
szegényeknél 29-51 %-át, a gazdagoknál csak 17-25 %-át vette igénybe! 

Összegezve: a vizsgált időszakban a szegényebb paraszti csoportok 
gazdaságainak értéke egyértelműen csökkent, míg a gazdagparasztoké jelentősen 
emelkedett. 
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Félszabad és szabad paraszti birtok 

Nem lenne teljes a paraszti birtoklás képe, ha nem szólnánk azokról a 
félszabad, illetve szabad földekről, amelyeket a jobbágyok előnyös feltételek 
mellett tartottak birtokukban és hasznosítottak gazdaságilag. Már Verbőczy 
Hármaskönyve különbséget tett a jobbágyi föld, illetve a paraszt szerzett 
birtoka között. /19/ A paraszti fluktuáció és extraneitás (idegen határban 
történő birtokszerzés) is a félszabad és szabad földek forgalmára mutat. 

A jobbágyoknak a következő lehetőségei voltak a törvényes földszerzésre: 1. 
zálog (inscriptio), 2. bérlet (arenda), 3. vétel (emptio), és privilegizált föld 
(sessio libertina) megszerzése. A zálog érvényesülésére több tucat példánk van 
Nógrád, Gömör, Nyitra és Pest megyékből. Ugyancsak sok adat jelzi a bérlet 
elterjedtségét tíz magyar és két horvát megyéből. A vétel jelentőségére csak 
azzal az országgyűlési határozattal utalunk (1543: 36. tc.), amely azokról a 
jobbágybirtokosokról intézkedett, akik pénzen nemesi jószágot vettek, s annak 
hozamát élvezik. A már kiváltságos jobbágytelkek forgalmát is számos példa 
igazolja. Van azonban két olyan forrásunk is, amelyek a fenti jelenséget nemcsak 
illustratív példákkal, hanem tömeges adatanyaggal is bizonyítják. 

A muraközi uradalom (Zala vm.) 1720. évi összeírásában /20/ zálogolt föld 
után semmi adó, bérlet után kb. 1/12 résznyi adó, szőlő után pedig 30 %-os volt 
az adó a telki föld 100 %-os adóterhével szemben. 1720-ban 9 ezer hold föld 
előnyös birtoklására volt lehetőség az uradalomban; egy jobbágycsaládra 
átlagosan 3,8-4,0 hold! Vagyis minden hold úrbéri földre 0,6 hold félszabad 
helyzetű paraszti birtok esett. Ez természetesen átlag, mert a valóságban a föld 
zöme a gazdagparasztok kezében volt. - Pest megyében, az 1789. évi kataszteri 
felvétel szerint, 1,6 millió hold szántóból és rétből: /21/ 

úri birtok volt 37,7 % 
úri birtok paraszti kézen 16,2 % 
úrbéres föld volt 41,6 % 

A parasztok kezén lévő úri föld aránya (16,2 %) a parasztok művelésében 
lévő összes terület 26 %-át tette ki. Az ilyen földek zöme a jobbágyfelszabadí-
tásnál paraszti tulajdonba ment át. 

Az úri földből történt paraszti birtokgyarapítás folyamatát a Varga 
Jánostól /22/ és Galgóczy Károlytól /23/ közölt statisztikákból lehet nyomon 
követni. Magyarországon az 1849-ben 5,8 millió ha szántóra és rétre rúgó 
paraszti birtokból 76 % úrbéri és 24 % földesúri eredetű föld volt, ami bár 
megváltással, paraszti tulajdonba ment át. Galgóczy néhány évvel később 
kimutatta (1855), hogy az 1848 előtti időben már paraszti kézre került paraszti 
és polgári birtokállomány az országos állomány egyötödére rúgott! Összegezve: 
7,4 millió ha paraszti szántó és rét-területből: 

millió ha % 

úrbéri föld volt: 4,5 61 
földesúrtól bérelt föld volt: 1,5 
1848 előtti szabad paraszti 39 
birtok volt: 1,4 

A jobbágyfelszabadításkor a parasztság kezére került föld mintegy kétötöde 
eredetileg úri jogú föld volt, amelyet a bérlő, zálogoló jobbágyok már az előző 
századokban vagy eppen 1848 után az állam támogatásával megkaptak. E földszerzés 
haszonélvezői azonban csupán a parasztság egyötödét tették ki, további 50-55 
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%-uk termelési és jövedelmi szintje középszerű volt, míg 25-30 %-uk olyan 
elnyomott és kiszolgáltatott helyzetben élt, ahogy azt a történetírás általában 
hangoztatja. 

Gazdagparaszt, szabadparaszt, katonaparaszt és rusticus 

A parasztság jómódú csoportjában állandó volt a felhalmozásra való 
törekvés, ami a már ismert félszabad földek felvásárlásában, kölcsönök adásában, 
különféle kedvezmények szerzésében jutott kifejezésre. Akár személyre szóló volt 
a kedvezmény, akár a megszerzett birtok velejárója, teljesen vagy nagy mértékben 
csökkentette az illető jobbágy adóterhét, biztosítva így számára a gyors 
felhalmozást, a további birtokgyarapítást. Hasonlóan működött a katonaparasztság 
intézménye is, amelyben a fegyverrel szolgáló paraszt 90-100 %-os adómentességet 
élvezett. 

Lássunk néhány példát a gazdagparaszti vagyon-koncentrációra, ami a csoport 
tagjai számára, mégha feudális függésben maradtak is, kiváltságos helyzetet 
biztosított. 

A dézsmajegyzékek tanúsága szerint (1550) A megyében mintegy 10-15 % 
gazdagparaszt rendelkezett az árugabona 71 %-ával és az árubor 53 %-ával, 
ami konkrét számokban 43 ezer q kenyérgabonát és 8 ezer hl bort tett ki. 

A Muraközben 1720-ban egy bortermelő paraszt évi átlagban 32-38 Ft 
jövedelmet húzott szőlejéből és ebből valamennyi földesúri és állami adóját 
kiegyenlíthette. Ugyanott egy gazdagparaszt évi átlagos borjövedelme 100 Ft 
körül mozgott. 

A minden jövedelmet összegző Rákóczi dica szerint a 45 %-nyi jómódú 
parasztra esett az összjövedelem 72 %-a, míg a városokban a 23 %-nyi gaz-
dagra a jövedelem 49 %-a jutott. 

Egy különlegesen gazdag csoport, a 16. század második felében kb. 200 
család, hozzávetőlegesen a népesség 1-4 %-a birtokolta a gabonatermés 17 %-
át és a bortermés 13 %-át. 1707-ben a hasonló csoport kb. 400 famíliából 
állt és 3,6 %-os rétegük rendelkezett az összjövedelem 11,2 %-ával. /24/ 

A jómódú, árutermelő s felhalmozó gazdagparasztból néhány generáció 
leforgása alatt szükségszerűen kedvezményes helyzetű jobbágy lett, aki pénzen 
megváltotta teljes vagy részleges felmentését a kilenced, a tized és a robot 
alól, aki mezővárosba költözhetett stb. Muraközben 1672-ben a jobbágyságnak 10 
%-a élt mezővárosokban, 1720-ban azonban már 26 %-a. Mint már utaltunk rá, a 
katonaparaszti szervezetben a pénzbeli megváltást a fegyveres szolgálat pótolta. 

Félszabad és szabad földjeivel sok gazdag jobbágy kettős helyzetbe került: 
telke után még jobbágy volt, többi birtoka után viszont rusticus, aki már nem 
jobbágy, de még nem is nemes! 

A rusticus részben vagy teljesen mentes lett a földesúri és az állami 
adótól, igyekezett előbb manumissio-t kapni, ami a személyes függőség 
megszűnését biztosította, majd pénzért nemeslevelet szerezni. A Rákóczi 
összeírás tanúsága szerint a nemesség abszolút többségét olyan armalista 
kisnemesek tették ki, akik a jobbágyságból kiemelkedve megnemesítésüknél 
adománybirtokot nem kaptak, csak címereslevelet. 

Városi polgárság 

A kuruc állam területére (97 ezer négyzetkilométer) jutott a magyarországi 
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városok többsége: 22 civitas. 109 ezer dicás összbevételük, a ránk maradt 
részletes összeírások szerint, átlagosan 4 fős családot és 4,3 dicás jövedelmet 
jelentett. Eszerint a teljes dicaszám 25.542 famíliát tett ki összesen 102 ezer 
fős népességgel. Rákóczi államában a városi polgárság az össznépesség kb. 10 
%-ára rúgott, de ez az arányszám, a hiányzó országrészeket is számításba véve, 
feltehetően alacsonyabb lett volna. 

Nemesség 

Az 1707. évi összeírás közli ugyan a nemesi családok számát és a rájuk eső 
jövedelmet dicában, de mivel a nemesek a munkaerő utáni adótól mentesek voltak, 
a család tagjainak számát nem adták meg. 

A ránk maradt dicajegyzékek szerint 23.275 négyzetkilométeren, 11 megye és 
10 város területén, összesen 2.842 nemesi családot vettek számban. /25/ Ez azt 
jelenti, hogy a kuruc állam 24,7 %-án ismerjük a nemesség konkrét számát. Ezen 
az alapon kiegészítve,.a Rákóczi államban összesen 11.368 kiváltságos család 
élt, kb. 51.156 fővel, ami az ott kiszámított 1 millió fős népességnek mintegy 
5-6 %-át tette ki. 

Mint már említettük a kuruc összeírás, mint személyében adómentes 
csoportokat, a nemeseket, papokat és tanítókat elkülönítve kezelte; így a fenti 
szám 10.242 nemesi, 795 papi és 341 tanító családot foglalt magába. 

A nemesség megyénkénti megoszlása rendkívül egyenetlen ; az ország középső-
és nyugati megyéiben súlyuk alatta maradt az 5-6 %-os átlagnak, de Kis-Hont 
megyében már elérte a népesség 7,5, Ung megyében 9, Szatmár megyében 22 és Abaúj 
megye csereháti járásában egyenesen 32 %-át. J26/ 

A földrajzi szóródást azonban messze meghaladta a nemesség vagyoni 
differenciáltsága. Megyénként általában 6-8 nagybirtokos, 30-50 középbirtokos és 
100-120 kisnemes állt szemben mintegy 200 armalistával, akiknek zöme saját 
földdel már nem rendelkezett. Sáros, Heves, Nógrád és Szabolcs megyében 540 
birtokos nemesre (40 %) 787 armalista (60 %) jutott, de az országos arányt ennél 
rosszabbnak kell feltételeznünk, jóval nagyobb armalista túlsúllyal. 

A vagyoni különbségek jellemzésére tekitsünk át néhány példát. Nógrád 
megyében 1707-ben 206 birtokos nemesre 219 armalista esett és a két csoport 
közötti.jövedelem-arány 2,8 az l-hez alakult az első csoport javára. Szabolcs 
megyében a nemesek kimutatásában 1707-ben 6 mágnás, 54 közép- és kisbirtokos 
nemes, valamint 233 armalista szerepelt. Abaúj vármegye csereháti districtusában 
1709-ber, 201 nemesnek ismerjük részletes vagyoni összeírását; közülük 5-en a 
jászói prépost és nagybirtokos társai, a csoport 2,5 %-a rendelkezett a 
búzatermés 18, a zabhozam 26, az ökrök 10 és a tehenek 19 %-ával. Egyidejűleg a 
vagyon és a jövedelem többi részén 196 család osztozott. Ugyancsak 1709-ben 
Heves negyében 73 birtokos nemessel 235 armalista állt szemben, akiket nem is 
tettek nemesi listára, hanem a jobbágyokkal együtt írták össze. /27/ 

Ilyen körülmények között a nemesség, illetve a parasztság közötti jöve-
delem-átlag tisztázása nem sokat árul el a kiváltságos osztály anyagi 
helyzetének különbségeiről. A kuruc államban 1707-ben átlagosan 16 dica 
jövedelem, azaz 32 ökör értéke jutott egy nemesi családra. Egyidejűleg Gömör és 
Kis-Hont megye, valamint a Hajdú districtus teljes, továbbá Abaúj, Nógrád, 
Esztergom és Komárom vármegyék részleges adatai alapján 6.959 négyzetkilométeren 
9.150 paraszti famíliának 51.323 dica jövedelme volt. /28/ Ez átlagosan 5,4 
dica, azaz 11 ökör értékét képviselte. A 32 ökör értékű nemesi átlag csak 
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elleplezi azt a vagyoni különbséget, ami egy-két száz mágnás család és az 
armalisták közel tízezres tömege között tátongott. 

Összefoglalás 

A Rákóczi központi állam területén, az ún. dica-összeírás megyéiben élő kb. 
0,9-1 milliós népesség 1707-ben az alábbiak szerint oszlott meg: 

Ennél az összesítésnél hangsúlyoznunk kell, hogy a mezővárosi polgárság kb. 
80-100 ezres tömege, amely a népesség 8-10 és a jobbágyság 10-12 %-át tette ki, 
jórészt már nemcsak agrár, hanem kézműipari és kereskedelmi tevékenységet 
folytatott. Utalnunk kell továbbá arra a körülményre, hogy a nemességnek 75-80 
%-a legfeljebb kisparaszti vagy középparaszti színvonalon élt, nem is beszélve 
azokról, akiket "nobilis inquilinus"-ként a falusi szegénységhez számítottak. 

Véleményünk szerint a parasztság osztályegysége ugyanúgy nem volt 
igaz, mint a földesurak "una eademque nobilltas" elve. 

A földnélküli napszámos, illetve a katonaparaszt vagy a rusticus 
között ugyan olyan éles különbség volt, mint a mágnás és az egytelkes vagy 
armalista nemes között. 

Magyarország árútermelését úgyszólván kizárólag a gazdagparasztok 
állították elő. A kereskedő (tőzsér) réteg zöme is belőlük került ki. 

A gazdagparaszti•rusticus csoport egy része már 1848 előtt felkerült a 
privilegizált osztályokba, más részük viszont vagyonosan lépett át a 
kapitalizmusba s indult el a árútermelő paraszti úton. 

Ugyanakkor a parasztság jelentős része olyan szegényen jutott el a 
kapitalizmusba, hogy az további fejlődésüket eleve meghatározta. Az ún. kis 
és középparaszti rétegek pedig kellő földbirtok és tőkeerő nélkül 
léptek a kaptitalista termelés útjára, ami lemorzsolódásukat és fejlődési 
képtelenségüket hozta magával. 

/I/ A Rákóczi-féle dicalis összeírások szétszórtan találhatók a budapesti 
Országos Levéltárban (a továbbiakban ÖL), számos megyei levéltárban, 
valamint a Szlovákiában fekvő régi magyar megyei levéltárak anyagában. 

12/ Pl. Kis-Hont megye dicajegyzékében: "Coscriptio Districtus Minoris 
Honth., quam ex Determinatione Articulari Confoederatorum Inclyt. Regni" 
Hungáriáé et Statuum in Conventu Onodiensi conclusa..." ÖL E 158 
Conscriptio portarum, Tom. XVIII. Anno 1707. 

/3/ N. Kiss István: Az 1707. évi Rákóczi-féle dicalis conscriptio. In: 
Rákóczi-tanulmányok. Eds.: Köpeczi B. - Hopp L. - R. Várkonyi Á. 
Budapest 1980. 87-112. p. Függelék: Instructio dicatorum ex generáli 

parasztság + mezővárosok 
városi polgárság 
nemesség (papok, tanítók) 

85 % 
10 % 
5 % 

JEGYZETEK 
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Regni concensu ad oppidum Ónod celebrato exmissorum. 1., 2. és 23. 
pont- OL G 28, Rákóczi szbh. lt. V 2 d fasc. 

/4/ N. Kiss István: Az 1707. évi. Függelék: Instructio... 20., 32. és 34. 
pont. (Lásd a 3. jt.) 

/5/ Az adóval tartozó nemesek végrehajtását elrendelő határozat a kassai 
gyűlés anyagában található: magukra vessenek az ilyenek "si quid 
incqntnodi moroso solutori evenerit"! Anno 1707. A kassai consensusok 
actái, DE Prileszky cs! TF! Filmtár C. 333. Továbbá Függelék: 
Instructio... 14., 25., 16., 19. és 31. pont. (Lásd a 3. jt.) 

/6/ N. Kiss István: Az 1707. évi. Függelék: Instructio... 4-5., 21-22., 33. 
és 11. pont. (Lásd a 3. jt.) 

/7/ N. Kiss István: A kuruc hadsereg szocális összetétele, 1703-1711. Had-
tört. Közi. 1985. 3. sz. 541-577. p. Főleg 561-575. p. 

/8/ Szepes vm. adókivetési terve szerint egy dicányi jövedelemre, a téli 
szállás költsége nélkül, 5 1/2 Ft adóteher esett. A téli szállás terhét 
általában dicánként 2 forintban számolták. OL G 28, Rákóczi szbh. lt. V 
2 d fasc. 211-212. pagina. 

79/ N. Kiss István: Az 1707. évi ... 101. p. (Lásd a 3. jt.) 

/10/ N. Kiss István: Volume et production des exploitations paysannes en 
Hongrie, Xv -XVIIIe siecles. In: Prestations paysannes, dimes, 
rente fonciere et mouvament de la production agricole a l'époque 
préindustrielle. Eds. I. Goy - E. Le Roy Laudrie. Paris 1982. 63-64. p. 

/II/ N. Kiss István: Volume... 66. p. (Lásd a 10. jt.) 

/12/ N. Kiss István: Új adatok Magyarország demográfiai fejlődéséhez. In: 
Mályusz Elemér emlékkönyv. Budapest 1984. 218-219. p. és Collectanea 
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RENDI TÁRSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÓDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Tóvári Judit: 

POLGÁROSODÁS ÉS HELYI HATALOMPOLITIKA 1872-1917 KÖZÖTT 

Az 1867-es kiegyezés polgári államot hozott létre Magyarországon. Ehhez a 
polgári államszervezethez kellett hozzáigazítani a dualizmus első évtizedeiben 
hozott közigazgatási törvényekkel a helyi igazgatás rendszerét úgy, hogy a 
felemásan végbevitt polgári átalakulás következtében fennmaradó 
nagybirtokrendszer befolyása is megmaradjon és a helyi viszonyoktól függően a 
tőkeerős polgárság és a gazdagparasztság is érvényesíthesse befolyását, de csak 
a kormánypolitikának alárendelten. 

Az egyensúly fenntartását volt hivatva szolgálni a virilizmus rendszere, 
amely a választás mellőzésével a legvagyonosabb elemekből állította össze 
évről-évre a képviselőtestületek, illetve a törvényhatósági bizottságok 
létszámának a felét, s ezzel egy viszonylag zártkörű csoportra bízva a polgári 
jogok érvényesítését. 

A feudális nemesi előjogok helyébe tehát a vagyoni előjogok léptek. Kérdés, 
hogy ezzel a törvény adta lehetőséggel a társadalom mely rétege tudott élni, 
miként és mikorra, milyen eredetű polgári rétegek foglalták el a politikai és 
közigazgatási funkciókban az 1848 előtt feudális privilégiumok birtokában lévő 
osztály helyét. 

Ezekre a kérdésekre kerestük a választ a miskolci virilisek társadalmi-
gazdasági kategóriák szerinti vizsgálatával. 

Miskolc 1848-ig földesúri mezőváros, 1872-től rendezett tanácsú város, 
1909-től pedig törvényhatósági joggal felruházott város volt. 

I. ÉRTELMISÉG, TISZTVISELŐK 

1872-ben, a virilizmus első évében a legvagyonosabb polgárok felét azok az 
értelmiségiek adták, akiknek 66 %-a 1848 előtt is élvezett nemesi vagy 
polgárjogot. Eredetük visszavezethető a 17. illetve a 18. századig, a város 
kereskedelmét felvirágoztató görög kereskedő ősökig. A borkereskedelemből nagy 
jövedelemre szert tevő családok még a 18. század végén nemességet szereztek és 
nagy értékű házakat vásároltak. Leszármazottaik pedig ott voltak az első városi 
pénzintézet, a Miskolci Takarékpénztár 1845-ös, majd később a Miskolci 
Hitelintézet alapításánál. 

Ugyanekkor — 1872-ben — a tőkés polgári elemek a virilis csoport 40 %-át 
alkották. Közöttük a régi joggal rendelkezők száma jóval alacsonyabb volt, mint 
az értelmiségi kategóriában. Egy évtized alatt azonban helyet cserélt az 
értelmiségi és a tőkés polgári réteg: ez utóbbi az 1880-as évek közepére már 58 
%-os aránnyal szerepelt. A város életében vezető szerepet játszó polgárok szinte 
kivétel nélkül szőlőbirtokosok is voltak és részesei a Miskolci Takarékpénztár 
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és a Hitelintézet alapításának. 

A Kétszeres adóbeszámítás kedvezménye — amely az értelmiségi 
foglalkozásúakat, valamint a kereskedelmi- és iparkamarák tagjait illette meg — 
jelentős számú értelmiségi tagot juttatott a város képviselőtestületébe, akiknek 
80 %-a a kétszeres beszámítás kedvezménye nélkül be sem juthatott volna a 
legtöbb adót fizetők közé. A tőkés polgári elemek állandóan növekvő arányával 
szemben az értelmiség képviselete a századfordulóra mégis több mint a felével 
csökkent. 

A zsidó polgárság soraiból származó értelmiséget ott találjuk a 
pénzintézetek és az ipari részvénytársaságok igazgatóságaiban. Jövedelmükben a 
földbirtoknak nem volt nagy jelentősége. Annál nagyobb szerepet kapott viszont a 
háztulajdon. Borpincét minden tehetősebb polgár vásárolt, hiszen azt 
megkövetelte a társadalmi pozíció. Egyedül a nemesítéseknél nem találkozunk a 
zsidó értelmiség nevével. Ezzel a lehetőséggel főleg a tisztviselők éltek és a 
tőkés polgárság soraiban páran. Erre kötelezték őket az igen erős hagyományok, 
hiszen a köztisztviselők többsége 1848 előtti nemesítéssel rendelkezett. Akik a 
nem nemesek közül közéjük kerültek, szinte kötelezőnek érezték a közhivatal 
mellé a cím megszerzését is. 

A korszak országgyűlési képviselői — egy kivételével — a 
szabadfoglalkozású értelmiség soraiból kerültek ki, valamennyien régi nemesek. 
Egyetlen miskolci kereskedő volt a dualizmus korában, aki az országgyűlési 
képviselőségig eljutott és nemességét később szerezte. 

Az értelmiségre általában jellemző, hogy pénzintézetek igazgatóságaiban, 
felügyelő bizottságaiban jóval sűrűbben fordultak elő, mint ipari 
részvénytársaságokban. 

1885 után feltűnően lecsökkent a szabadfoglalkozású értelmiség száma. Ennek 
magyarázatát az alábbiakban látjuk: 1848-ban 70 földbirtokkal rendelkező 
személyt vettek fel a képviselőválasztói névjegyzékre. Közülük, vagy egyenesági 
leszármazottaik közül hatan később mint értelmiségi foglalkozású legtöbb adót 
fizetők kerültek a városi képviselőtestületbe. Azok a földbirtokosok, akiknek a 
birtokrendezések után megmaradtak a földjeik, a kiegyezést követő másfél évtized 
gabonakonjunktúrájának hatására még biztosítani tudták azt a vagyonalapot, amely 
besegítette őket a legnagyobb adózók sorába. Az 1880-as évek közepétől azonban 
súlyosan érintette ezt a réteget az egyre nagyobb méreteket öltő gabonaválság. A 
tőkés gazdálkodás követelményei szerint gazdaságát berendezni képtelen 
értelmiségi rétegnek már a kétszeres adóbeszámítás is kevés volt ahhoz, hogy 
lecsökkent jövedelme a legvagyonosabb elemek között tartsa őket. Helyüket 
fokozatosan a tőkés polgári elemek foglalták el. A gabonaválsághoz hasonló 
hatású volt az 1880-as évek közepétől a szölötelepeket elpusztító filoxéra-vész. 
A virilisek között hosszabb ideig megkapaszkodni képes értelmiségiek majd 
mindegyikénél megtaláljuk a szőlőtermesztés és a borkereskedelem nyomait. Az 
1880-as évek második felében az elpusztult szőlők miatti jövedelemkiesés azokat 
a borértékesítéssel is foglalkozó értelmiségieket, akik nagyobb készleteket nem 
voltak képesek tárolni, végleg kitaszította a legnagyobb adózók sorából. Ehhez 
járult az 1886: 22. tc., amely lehetővé tette részvénytársaságoknak és egyéb 
jogi személyeknek is a virilisek közé való felvételét. Nyilvánvaló, hogy ezek 
jövedelmével az értelmiség nem tudott versenyezni. A 30-45 évig legnagyobb 
adózók sorában maradók nagyszámú háztulajdonuk mellett tárolásra alkalmas 
pincékkel is rendelkeztek, amelyek több száz méter hosszúságot is elértek a 
városban emelkedő dombok mélyén. 

Nem érintette a szőlők pusztulása ilyen nagy mértékben azokat a 
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borksreskedéssel is foglalkozó értelmiségieket, akik nagy mennyiségű bort tudtak 
tárolni és a környező országokat is behálózó kereskedelmi kapcsolataik voltak. 

Vizsgált időszakunk egészén átível egy jellegzetes motívum: akár a 
tisztviselők, akár az értelmiség legvagyonosabbjainak az életútját követjük 
nyomon, vagyonuk eredete legtöbbször kereskedő-ősökre vezethető vissza, de az 
értelmiségi foglalkozáson túl, ők maguk is részesei — főleg borkereskedelmi — 
vállalkozásoknak. A kereskedelem szerepe tehát potenciálisan jóval nagyobb volt 
a tőkefelhalmozásban, mint bármely más ágazaté. A kereskedelemből származó 
jövedelem — amit esetleg elfeledett a személynek foglalkozási kategóriába 
sorolása — biztosította sok esetben a virilis-tagságot azoknál a rétegeknél is, 
amelyeknél nem a kereskedése volt a foglalkozási kategóriába sorolás fő 
szempontja. 

A második községi törvény hatása és a törvényhatósági jog 1909. évi 
elnyerése átmenetileg megnövelte a tisztviselők számát a legnagyobb adózók 
között. Miskolcon a virilis tisztviselők között stabilan megkapaszkodni képes 
tagok a nagy részvénytársaságok alkalmazottai voltak, hátuk mögött számtalan 
egyéb rt. igazgatósági tagsággal, amelyhez még ház- és földbirtokot is 
szereztek. A csoport tagjai között olyan jellegzetesen kapitalizmus-teremtette 
foglalkozásúak is előfordultak, mint a környék legnagyobb ipari részvénytársa-
ságának, a Borsod-miskolci Gőzmalmomnak egymást követő két vezérigazgatója, 
bankigazgatók, bankpénztárosok, a MÁV ügyintézői. A hagyományos vármegyei, 
városi közigazgatás képviselőit a főispán, a polgármesterek, a jegyzők és négy 
hivatalnok képviselte. 

Noha a főispán és a polgármesterek egy-egy évig tartották meg virilis 
minőségüket, ez nem azt jelentette, hogy vagyonalapjuk annyira lecsökkent, hogy 
emiatt estek ki a legnagyobb adózók sorából, hanem választaniuk kellett 
virilizmus, a választás és később a szakszerűség jogán történő törvényhatósági 
bizottsági tagság között. 

Az önkormányzati testület virilis tisztviselőinek többsége még 1848 előtt 
kapta nemességét, 1917-re viszont valamennyien megszerezték azt. 

A megyei és városi tiszviselök másik csoportja az állam által biztosított 
fizetésből élt. Nem vett részt vállalkozásokban, sem házakat, sem földbirtokot 
nem szerzett. Megelégedtek a nemesi cím és a város vagy a megye szolgálatában 
betöltött állások nyújtotta társadalmi ranggal. A város közéletében sem ők 
voltak a hangadók, hanem a hosszabb ideig a legnagyobb adózók között maradók, 
vállalkozásokban, forgalomban résztvevő, ingatlanokat szerző kereskedőréteg és a 
tisztviselőknek a tőkés termelés szektoraiban foglalkoztatott része. 

A vármegyei és a városi közigazgatás hagyományos tisztviselői állásaiban 
elhelyezkedő személyek közül szinte csak a legmagasabb posztokat betöltők, mint 
a polgármester és a főispán találhatók meg a részvénytársaságok vezetőségében. 
Mellettük ott található még egy közjegyző, aki mind a polgármesterrel, mind a 
főispánnal rokonságban volt. 

A szabadversenyes kapitalizmus idejére tőkeképessé váló kereskedő réteg 
nevelte ki a saját soraiból azt a 20. század első évtizedére vérbeli kapitalista 
nagypolgárrá váló generációt, amely bár foglalkozását tekintve a tisztviselők 
közé sorolható, mégsem érezzük elég kifejezőnek ezt a kategorizálást. Mindössze 
négyen voltak, de jól példázzák azt a gazdasági-társadalmi forrást, amelyből e 
réteg eredt. 

Az 1. típus a kereskedőként tőkét gyűjtő zsidó polgár volt, aki vagyonát 
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ház- és földbirtokba fektette, majd megszerezte hozzá a nemesi címet. Az újonnan 
szerzett cím és vagyon azonban nem tette automatikusan "szalonképessé" 
tulajdonosát. Arra törekedett tehát, hogy fiát, aki örökölte címét és vagyonát, 
valamilyen közhivatali állásba juttassa. Gőzmalomigazgatók, bankigazgatók, 
biztosítási társaságok és egy sor ipari, valamint kereskedelmi rt. igazgatói 
posztját egyidejűleg betöltő személyek voltak e csoport tagjai. 

A 2. típusba tartozók az 1848 előtt polgárjogot nyert személyek utódaiból 
kerültek ki. Többnyire ők is kereskedés révén gyűjtötték vagyonukat, amihez 
később nemesi címet szereztek. Kereskedelemből származó tőkéjüket ház- és 
földbirtokba fektették. Családi hagyományaik a politikai érdeklődés előterében 
tartották személyüket. 

II. TŐKÉS POLGÁRSÁG 

1. Kereskedők 

A polgári vagyonképződésben a kereskedelemből származó jövedelem egyre 
nagyobb szerepet játszott, olyannyira, hogy a századfordulóra a felére 
szorította vissza azt az értelmiségi réteget, amelynek nem volt érdekeltsége a 
termelésben, a kereskedelmi forgalomban. 

Miskolc, mint gécpont az Alföld és a Felvidék között, a fogyasztókat ellátó 
belső kereskedelem mellett nagy szerepet játszott az átmeneti kereskedelem 
művelésében is, amit csak fokozott az, hogy Gömör vasérc- és Borsod 
szénmedencéjének forgalmi gócpontja volt. Kedvező földrajzi helyzete és az ipari 
népesség fogyasztóképessége mellett a 19. század második felétől a vasútépítés 
megteremtette az egységes belső piac kialakulásának feltételeit. Az egymás után 
alakuló pénzintézetek a hiteligények kielégítésével nagy jelentőségre tettek 
szert. A fejlődés eredményeképpen 1880-ban megalakult a Kereskedelmi- és 
Iparkamara. (Mindezeknek volt köszönhető, hogy kereskedelemből származott a 
legtöbb adót fizetők csoportjában a tőkés polgárság több mint felének a 
jövedelme, de arányuk a tőkés kategórián belül is rohamosan növekedett.) 
1872-ben az egész virilis csoport 23 36-át, a tőkésrpolgári réteg 58 %-át 
kereskedők alkották. 1917-re a legnagyobb adózók csoportjának 40, a tőkés 
polgárságnak pedig 72 %-a állt kereskedőkből. A nagy számbeli fellendülés a 
borkereskedelemnek volt köszönhető. Az 1881 és 1885 közötti öt évben 
kétszeresére nőtt a borkereskedelemből tőkét felhalmozni képes polgárok száma. A 
szőlőbirtok és azzal összefüggésben a borpincék birtoklása minden időszakban a 
társadalmi rang egyik összetevője maradt. A borkereskedés élénk maradt annak 
ellenére is, hogy az 1880-as évektől a szőlőtermelés visszaesett. Hogy a 
borkereskedelem ilyen jelentőségűre emelkedett a városban, abban nagy szerepe 
volt a földrajzi adottságoknak. Az Avas ezret meghaladó egészséges, homokkőbe 
vájt pincéiben tárolták a továbbszállításig a felvásárolt bormennyiséget. A 
legnagyobb jövedelemre szert tevő borkereskedők azok voltak, akik bekapcsolódtak 
a nemzetközi kereskedelembe, s ügynökeikkel behálózták a piacot. Ezek a 
kereskedők nem érezték meg annyira a konjunktúraciklusok változásait. Többnyire 
apáról fiúra öröklődtek e mesterség fogásai és a város önkormányzati 
testületében is követték a fiúk az apákat. Pénzüket általában szívesen 
forgatták, ezért házingatlanon kívül jelentősebb földbirtokot nem vásároltak. A 
vezető kereskedelmi ág reprezentáns családjainak eredetét kutatva eljutunk a 
gazdag görög kereskedők helyébe lépő zsidó családokig. Rendkívül nagy szerepük 
volt abban, hogy Miskolc fontos kereskedelmi és ipari gócponttá fejlődött. 
Egyenjogúsításukra azonban csak 1867-ben került sor. A sokáig fennmaradó 
feudális viszonyok közepette a kereskedelem képezte a felhalmozás legfőbb 
forrását, a város földrajzi adottságai pedig meghatározták a kereskedelmi 
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ágakat. Az ipar erősen korlátozott volt, a tőkés gazdálkodásra áttérni képtelen 
földbirtok sem lehetett a tőkeakkumuláciő fő területe. így emelkedtek ki lassan 
a 19. század első felében még szegény, jogilag teljesen elnyomott helyzetben 
levő zsidóság köreiből azok a kereskedők, akik később mind nagyobb vagyonra 
tettek szert. A kiegyezést követően, amikor a hazai burzsoázia izmosodásnak 
indult, ezek a kereskedőcsaládok rendelkeztek a befektetéshez szükséges tőkével. 
A Miskolci Takarékpénztár alapító részvényesei közöt már 1845-ben megtalálhatók 
a későbbi virilis borkereskedők. Tőkéjük jelentős részét házingatlanokba és 
pénzintézeti részvényekbe fektették. (Ugyanakkor azonban, míg a pénzintézetek 
igazgatósági tagságáig 7 személy jutott el, az ipari részvénytársaságok 
vezetőségében csak hárman vettek részt.) 

A kereskedők vagyoni rétegződésének vizsgálata egyértelműen rámutat a város 
gazdasági vérkeringését fenntartó kereskedelmi ágak jelentőségére. Ezek a vezető 
ágak a bor-, a szesz-, a termény- és liszt, a fűszer-, a fa-, valamint a 
vaskereskedelem. 

Miskolc fűszerkereskedelme a város kereskedelmével egyidős. A helyi 
kereskedelem megteremtői, a görögök, előszeretettel foglalkoztak 
fűszerkereskedéssel, bár ez a kereskedelmi ág még az 1830-as években is igen 
kezdetleges volt. A fűszer- és gyarmatárukereskedelem akkor indult virágzásnak, 
amikor a vasúthálózat kiépült. 

A fűszerkereskedők között található a legtöbb régi polgárjoggal rendelkező 
személy, akik nagyobb számban pénzintézeti, kevesebben ipari részvénytársaságok 
vezetőségi tagjai is voltak. Azok a kereskedők, illetve leszármazottaik, akik 
1848 előtt is polgárjog birtokában voltak, kivétel nélkül megtalálhatók a 
pénzintézeti részvénytársaságokat szervező tőkések között. 

A fűszerkereskedők közül ellenben csak azok tudták állni a versenyt, akik 
külkereskedelmi kapcsolatokra is szert tettek, kereskedésüket nagykereskedelmi 
szintre emelték, háztulajdonossá váltak és egyidejűleg több részvénytársaságban 
nagyobb számú részvényt vásároltak. Nevükkel a miskolci lapok hirdetési oldalain 
állandóan találkozunk. Művelt, világot látott kereskedők voltak, akik a szakmát 
bel- és külföldi tanulmányutakon sajátították el. Miskolcon letelepedve, vagy 
visszatérve ide, egy-két nagyobb kereskedőháznál gyakorolták, a szakmát, és 
később vagy átvették az üzletet, vagy saját vállalkozásba kezdtek. A régi híres 
kereskedőházak az összeházasodások révén az egész várost behálózó családi 
vállalkozásokká fejlődtek. 

A kereskedelmi tőke eredetét, befektetési irányát, a város polgárosodásában 
játszott szerepét vizsgálva azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a 
kapitalista kereskedelemben nagy tőkét gyűjteni képes kereskedők azok voltak, 
akik: 

1. a kereskedelmi ág természete folytán bekapcsolódtak a külkereskedelmi 
forgalomba és ügynökeik révén állandóan szemmel tudták tartani a piacot; 

2. a házat, földbirtokot, részvényeket szerzők; 
3. és nem utolsó sorban azok, akik családi vállalkozásként folytatták 

üzleti tevékenységüket. 

A kereskedelmi tőke így elősorban házingatlanokba, bankrészvényekbe és 
egyes kereskedelmi ágak esetében — mint a termény- és borkereskedelem — 
élelmiszeripari magánvállalkozásokba vándorolt. A csak helyi, városon belüli 
kereskedelmet ellátók — főleg a vegyeskereskedők — gyakran cserélődtek, 
vagyonuknak nem volt stabilizáló hatásuk. 
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A régi polgárjog birtokában levő kereskedők, beilleszkedve a polgári állam 
kereteibe, ott is a fejlődés mozgatóivá váltak. A legmozgékonyabbak a 
kapitalista termelés által leginkább foglalkoztatott kereskedelmi ágakból 
kerültek ki. így pl. a vaskereskedelemmel foglalkozó két régi polgár 
tőkebefektetései révén, valamint a várospolitikában és az országos politikában 
való részvételükkel teljesen bekapcsolódtak a polgári állam vérkeringésébe. Ott 
találjuk őket az ipari részvénytársaságok és pénzintézetek igazgatóságaiban, a 
házutalajdonosok között, sőt az egyiket az országgyűlésben is. 

Az új polgárság soraiban a zsidó eredetűek a kereskedelem területén 
találták meg felemelkedésük biztos talaját. A feudális viszonyok között 
jogfosztott zsidóság előtt két út maradt nyitva: 

1. Bekapcsolódhatott azokba a kereskedelmi ágakba, amelyek a nagy kereslet 
révén külországokba továbbították az árut. Zsidó vállalkozóké volt a 
bor-, a termény-, a dohánykereskedelem, valamint a nagykereskedelem is. 

2. Másik lehetőségként az kínálkozott számukra, hogy mint a koronauradalom 
korcsma- és boltbérlői telepedjenek le. 

Befektetési lehetőség híján előbb tehát megindult a kereskedelmi tőke 
felhalmozódásának folyamata és amikor lehetőség nyílt a mobilizálásra., éltek is 
ezzel a lehetőséggel. Földbirtokba ugyan kevesen kötötték le tőkéjüket, a 
háztulajdon viszont annál biztosabb befektetésnek látszott. 

A századfordulóra éppen a virilisekből alakult ki a város finánctőkéseinek 
a csoportja. Ebben a folyamatban a kereskedelmi tőke és a bankokba fektetett 
tőke játszotta az elsődleges szerepet. 

2. Háztulajdonosok 

Jellegzetesen alakult a háztulajdonosok csoportja. A birtokát vesztett 
kisnemesség ezen a területen próbálta korábbi életszínvonalát, vagy inkább annak 
a látszatát fenntartani. A csoport fele olyan nőkből állott, akiknek a 
házastársa valamely más kategóriában szintén tagja volt a legnagyobb adózók 
csoportjának. A viriliseknek ez a rétege volt a legpasszívabb. Nem politizált, a 
kapitalista termelés áramlatába is legfeljebb közvetve kapcsolódott be. Sem 
pénzintézetek, sem ipari részvénytársaságok vezetőségében nem találkozunk a 
neveikkel. 

Az előzőekben már más foglalkozási kategóriáknál is láttuk, hogy milyen 
nagy jelentősége volt a házbirtoknak. A háztulajdon azonban önmagában kevés volt 
ahhoz, hogy tulajdonosát hosszabb ideig benn tartsa a virilisek között. 

3. Részvénytársasági vezetők 

Az ipari és pénzintézeti részvénytársaságok vezetőségének vizsgálatával 
arra a kérdésre kerestük a választ, hogy milyen mértékben volt zárt a város 
gazdasági vezető rétege. 

Az 1980-as években a Takarékpénztáron kívül még három pénzintézet működött 
a városban: A Miskolci Hitelintézet, a Borsod-Miskolci Hitelbank és „ a 
Takarékegylet. Ekkor a Hitelintézet részvényeinek közel 1/3-a kereskedők kezében 
volt. Nem véletlen, hogy ez a pénzintézet igen jelentős kereskedelempártoló 
tevékenységet folytatott, ugyanakkor érdekeltséget szerzett Felső-Magyarország 
legnagyobb élelmiszeripari vállalkozásában, a Borsod-miskolci Gőzmalom Rt-ban 
is. A Hitelintézet nyolctagú igazgatósága — egy kivételével -- virilizmus révén 
tagja a városi képviselőtestületnek, négyen pedig ott ültek a Gőzmalom igazgató 
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tanácsában. A személyi unió jelen volt a Takarékpénztár és a Gőzmalom 
igazgatóságánál is. 

A részvénytársaságok vezetőségének és a legtöbb adót fizetőknek az 
összevetése azt mutatja, hogy a kiegyezést követő 18 év alatt felemelkedő tőkés 
polgárság helyet cserélve a régi nemességgel, személyi összefonódások révén 
csaknem teljes egészében kisajátította magának a pénzintézetek és ipari 
részvénytársaságok vezetőségét. 

Mivel 1886-tól a részvénytársaságok, a pénzintézetek és a jogi személyként 
működő vállalatok megbízottaik útján képviseltethették magukat az önkormányzati 
testületben, egy csapásra megemelkedett a legmagasabb adó összege, amelynek 
alapján be lehetett kerülni a képviselőtestületbe, ezért magánszemély csak az 
ötödik helytől található a névsorban. 

A részvénytársaságok képviselőtestületi tagsága .azért is bír nagy 
jelentőséggel, mert azok igazgató tanácsa és felügyelő bizottsága azokból az 
adózókból állt, akik kereskedők lévén, önmaguk jogán is a legmagasabb 
adókategóriában szerepeltek, a részvénytársasági tagság révén pedig mintegy 
megkétszerezték önnön társadalmi rétegük érdekeinek a képviseletét a helyi 
önkormányzatban. 

1912-ben részvénytársasági alapon szerveződött pénzintézet már 12 volt a 
városban. E 12 rt. 192 igazgatósági, felügyelő bizottsági tagságából 88 még 
mindig a városi virilisek kezében volt. Az erős tőkekoncentrációt jelzi, hogy a 
budapesti pénzintézetek és ipari érdekeltségek egyre jobban behatoltak a 
miskolci részvénytársaságokba. 1912-ben a Borsod-miskolci Hitelbank elnöke 
mellett mint társelnök jelent meg a budapesti virilisek egyik legvagyonosabbja, 
Lánczy Leo. Ugyanez a folyamat tapasztalható a Gőzmalomnál is. Elnöke Hatvany 
Deutsch Károly, ugyancsak- budapesti virilis. A Gőzmalom 13 tagú igazgató 
tanácsában pedig a fővárosi tőke képviseletét négy személy jelentette. Ugyanígy 
budapesti volt a Villamossági Rt. elnöke is, a hat tagú igazgatóságból és a 
három tagú felügyelő bizottságból pedig ketten-ketten voltak fővárosiak. 

Voltak előkelőnek számító pénzintézetek, mint az Osztrák- Magyar Bank 
miskolci fiókja, a Takarékpénztár, a Hitelbank, a Takarékegylet, a Hitelintézet, 
amelyeknek igazgatósága csaknem teljes egészében virilisekből állt. Elvétve 
található viszont virilis a Népbank, az Agrárbank és a Polgári Takarékpénztár 
vezetőségében. 

A virilis-többséggel rendelkező igazgató tanácsokban a kereskedők voltak 
többségben, őket követték a szabadfoglalkozású értelmiségiek, majd a 
tisztviselők. Gyárosok, földbirtokosok, kisiparosok, ha be is kerültek a 
vezetőségbe, számszerűleg nagyon kevesen voltak. 

Összegzésként: 

A legnagyobb mértékben a kereskedelem és a hitel területén lett teljes a 
polgári társadalom. Ipari részvénytársaságokban, pénzintézetekben, üzleti 
vállalkozásokban legerőteljesebben a kereskedők vettek részt, valamint az a 
néhány finánctőkés, akik az ipari termelés területén működtek gyárosként vagy 
tisztviselőként. Űket is az ország gazdasági nagyhatalmának számító Magyar 
Általános Kószénbányánál és a Kereskedelmi Banknál meglevő érdekeltségeik 
juttatták ebbe a csoportba. 

A gazdaság kapitalizálódása ellenére megmaradtak a társadalomszerkezet 
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rendi formái is. A gazdasági kulcspozíciókba feltörő elemek nemességet szereztek 
és ezáltal próbáltak hasonulni a történelmi osztályokhoz. A kialakuló és a 
gazdasági élet kulcspozícióit elfoglaló tőkés polgárság mellett tovább élt az a 
régi nemesség,, amely elzárkózott az ipari termelés, a kereskedelmi forgalom és 
az üzleti vállalkozások szféráitól, legjobb esetben is csak a hagyományos 
politizálás tartotta a közéletben őket. 

A városban a modern értelemben vett polgári társadalmi réteg a nemesség 
mellett alakult ki és a kereskedelemből indult el. A zsidó borkereskedők második 
vagy harmadik nemzedéke már ügyvéd vagy orvos, a fűszerkereskedők leszármazottai 
viszont megmaradtak a kereskedelem területén. Egyetlen esetben sem mutatható ki, 
hogy a különböző kereskedelmi ágak képviselői házasság révén keveredtek volna. 

Az ipari forradalomra jellemző dinamizmus az I. világháború előtti évekre 
Miskolcon is jelentősen átalakította a társadalom szerkezetét, amelyre jellemző 
a zárt gazdasági vezető réteg, amely egyúttal a politikai vezetést is 
jelentette. A részvénytársaságok vezetősége csaknem teljes egészében 
virilisekből állt, köreikből kerültek ki a korszak országgyűlési képviselői is. 
A századforduló táján meginduló erős tőkekoncentráció a budapesti tőke egyre 
nagyobb méretű behatolását eredményezte a helyi vállalkozásokba. Ennek egyenes 
következménye az lett, hogy a helyi virilisek közül csak azok tudtak a csoport 
tagjai maradni, csak azok tudták részvénytársasági vezetőségi tagságukat 
megtartani, akik valamely országos jelentőségű vállalkozásban is érdekeltek 
voltak. 
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RENDI TÁRSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÖDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Glósz József: 

KAPITALIZÁLÓDÁS, TÖKEKÉPZŐDÉS A TOLNA MEGYEI KISBIRTOKOS NEMESSÉG KÖRÉBEN 
(1830-1867) 

Tolna megye későfeudális birtok- és tulajdonviszonyai a török hódoltságot 
követő újratelepítés során alakultak ki. A birtokszerkezetben valamennyi 
birtoknagyság képviseve volt. A megye nyugati harmadát szinte teljes egészében 
az Esterházy hercegek közel háromszázezer hold összterületű dombóvári és ozorai 
uradalmai foglalták el. A simontornyai járás területén a gróf Apponyi család kb. 
százhuszonötezer holdas hőgyészi uradalma terült el. Mellettük az arisztokrácia 
más ismert családjai is tetemes birtokkal rendelkeztek a megyében: a gróf 
Festetics, a gróf Viczay, a hg. Batthyányi, a gróf Széchenyi, valamint a bécsi 
bankár, br. Sina átlagosan 20-30 ezer holdas uradalmai. Az arisztokrácia 
birtokai együttesen a megye területének 58 %-át tették ki hajdan apátsági, 
később alapítványi uradalmak, a még megmaradt egyházi birtokkal a megye 
területének 20 %-ára rúgtak. A fennmaradó 22 %-on osztozott a megye közép- és 
kisbirtokos nemessége. 

A középbirtokosok köre rendkívül szűk volt, mindössze 10-20 nemzetségre 
korlátozódott. Leggazdagabb családjainak birtokállománya vetekedett egyes 
arisztokrata családoknak a megyében található uradalmaival. A Gindly és Döry 
család közel harmincezer, a Perczel és Kliegl családok közel húsz-húszezres 
birtokállománnyal rendelkeztek. Tekintélyes, 3-10 ezer holdas birtoka volt még a 
nemeskéri Kiss, a Jeszenszky, a Magyari-Kpssa, a Vizsolyi, a Sztankovánszky 
családoknak is. /I/ Fényes Elek a nagyobb birtokosok között említi még a 
Bernrieder, Csuzy, Daróczy, Forster, Gál,\ Hajós, Halász, Kápolnay, Kornis, 
Rostay, Tahy, Vigyázó, Zichy családokat. /2/. Az 1847. évi nemesi összeírásban 
szereplő 2345 fő döntő hányada kisbirtokos vagy éppenséggel birtoktalan 
nemesekből állt. /3/ 

Mind az arisztokrácia, mind a középbirtokosok az ország északnyugati 
részéről, a Kisalföld és Csallóköz vidékéről származtak a megyébe. Nemcsak a 
főnemesek, de maguk a középbirtokosok is rendelkeztek általában származási 
helyükön — a Tolna megyeinél kisebb — birtokkal. így az élénk rokoni, 
gazdasági, politikai szálak a Vas, Veszprém, Győr, Sopron, Moson megyei 
nemességgel mindvégig fennálltak. Áz ország gazdaságilag legfejletlenebb 
régiójával való állandó érintkezés ösztönözte a helyi mezőgazdaság fejlődését 
is. Elősegítette a kapcsolatok fenntartását a köznemesség Tolna megyei 
birtokainak fekvése is: míg az arisztokrácia nagy uradalmai zömmel a megye 
nyugati és középső részén, a közép- és kisbirtokok a megye keleti részén, a Duna 
mentén helyezkedtek el. A Duna melletti földvári járásban több nemes élt, mint a 
másik háromban együttvéve. 

A középbirtokosok kezén lévő tekintélyes birtokmennyiség nem csupán 
jólétet, a megyén belüli vitathatatlan vezető szerepet biztosított, de egyes 
tagjai udvari, illetve országos méltóságig is felvergődtek. E zavartalannak tűnő 
helyzet 2-3 nemzedéknyi idő alatt válságosra fordult. Az örökösödés révén 

í 
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mértani haladvány szerint osztódó birtoknak az unokák már csupán egy kis 
töredékét örökölték. A Gindly családban a leányág a fiúkkal egyenlő arányban 
örökölt a családi birtokból. A negyedik nemzedék egyetlen, a család nevét tovább 
vivő férfi tagja — Gindly Antal — a teljes nemzetségi birtokállománynak már 
csupán 3/40 részét birtokolta. Ezt is csupán annak köszönhette, hogy 
magtalanság folytán két ízben is oldalági örökösödésre került sor. 1848 után a 
hajdani Gindly birtokon nyolc család tizenkettő tagja osztozott — valamennyi 
örökösödés útján. /4/ 

Bár a Dőry családban férfiági örökösödés dívott, a birtokaprózódás üteme 
itt sem volt kisebb. 1840-ben már 14 felé oszlott a Dőry uradalom. A megoszlás 
nem volt arányos. Dőry Miklós a nemzetségi birtok 1/4, Dőry Mihály pedig csupán 
1/30-ad részét birtokolta a közös birtoknak, /5/ vagyis a telki allománnyal 
együtt sem érte el az ezer holdat. Dőry Mihálynak 10 gyermeke született, ami a 
jobbágyfelszabadítástól függetlenül megpecsételte utódai sorsát. /6/ 
Hasonlóképpen tette reménytelenné idős Perczel Sándor is gyermekei jövőjét. 
Tekintélyes vagyona 19 gyermeke között semmivé foszlott. H / Fia, Mór 
radikalizmusa ~ tiszteletreméltó egyéni meggyőződésén túl — az osztályából 
kiszorítottak kétségbeeséséből, a semmit sem kockáztatók bátorságából is fakadt. 
A példákat hosszan sorolhatnók. A terebélyes családfák nemcsak egy-egy jónevú 
család nagyságának, hanem anyagi romlásának is dokumentumai. 

A birtok aprózódásával párhuzamosan, s attól egyáltalán nem függetlenül 
fokozatosan felgyorsult az eladósodás folyamata is. A birtokkal örökölt, s egyre 
nehezedő ballasztként hurcolt ősi adósságok mellett újak is keletkeztek. Az 
öröklésből kizárt leányágat pénzben kellett kielégíteni. A birtok osztódása 
egyszersmind, az allódiumok számának megsokszorozódásával is járt. A hiányzó 
gazdasági épületeket, felszereléseket szintén hitelbe vásárolták. Az ősi családi 
fészket általában a legfiatalabb fiú örökölte, a többiek — egyre szerényebb 
méretű — kúriát is kénytelenek voltak építeni. A 19. század első felének 
egymást követő konjunktúrái, dekonjunktúrái, a devalváció, a gazdasági 
körülményekhez való korszerű alkalmazkodás, a vele járó új beruházások szintén 
hozzájárultak az eladósodás növekedéséhez. Az állandó pénzzavar, az 
eladósodottság, a birtok jövedelmének egyre nagyobb hányadát kötötte le. A magas 
uzsorakamatokkal operáló — töbnyire terményfelvásárló — hitelezőknek való 
kiszolgáltatottság további eladósodás, s végül a tönkremenés felé sodorta a 
birtokosok nagy részét. /8/ Az országos tendenciával megegyezően a be- és 
kitáblázásokból nyomon követhetően, évtizedenként gyorsuló mértékben nőtt az 
egyes családok adóságállománya. /9/ 

A betáblázások következőképpen alakultak: 

Család 1820-29 1830-39 1840-49 Összesen 

Dőry 20. .046 122.183 216. .714 358.943 Pft 
Perczel 18. .661 61.046 143. .328 223.035 Pft 
Bezerédj 9.14o 88. .701 97.841 Pft 
Kápolnay 1. .600 17.800 171. .747 191.147 Pft 
Kiss 18. ,525 57.062 86. 652 162.239 Pft 

összesen: 58. .832 267.231 707. .142 1.033.205 Pft 

Az 1840-49 közötti évtizedben a felsorolt családokra betáblázott összeg 
tehát több mint tízszerese a húsz évvel korábbinak. Különösen súlyos volt a 
Dőry, a Perczel, a Kápolnay családok eladósodása. 
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A kitáblázások következőképpen alakultak: 

Család 1820-29 1830-39 1840-49 Összesen 

Dőry 35.083 95.470 130.553 Pft 
Perczel 12.000 - 55.158 67.158 Pft 
Bezerédj 140 - - 140 Pft 
Kápolnay - - 18.500 18.500 Pft 
Kiss 3.800 1.000 38.474 43.274 Pft 

Összesen: 15.940 36.083 205.602 259.625 Pft 

A kitáblázások aránya a betáblázásokéhoz képest 1840-49 között volt a 
legkedvezőbb. Tehát a hitelfelvételeknél százalékosan gyorsabban nőtt a 
törlesztés, de a követelések abszolút értéke ennek ellenére gyorsan növekedett. 
A Dőry nemzetség 1820-40 között kerekítve összesen 359.000 pft. adósságot 
halmozott fel, amelyből azonban csak 130.000 pft-ot tábláztatott ki. A családi 
birtok korabeli áron, kb. 1 millió pft-ot ért, amellyel szemben negyedmiliős 
eladósodottság áll. A Dőryek adóssága nem összegében volt sok, hanem aránytalan 
megoszlása — hasonlóan a birtokhoz — tette végzetessé a család egyes ágai 
számára. Dőry Sándor már 1828-ban képtelen volt a megye által kezelt 
Styrum-Lymburg alapítvány kölcsöne kamatainak fizetésére. Kérésére a megye a 
kamattartozásokat is tőkésítette. Halálakor a hátrahagyott adósság — 30.000 
pft. — azonos volt a birtokának értékével. /10/ Esetében a hitelek már nem a 
gazdaság fejlesztését, bővítését, hanem a korábbi, gazdagabb nemzedék és a 
szerencsésebb rokonok életmódját mintának tekintő életvitel folytatását 
szolgálták. A Perczeleknél is tapasztalható, összességében egyre növekvő, sok 
esetben 100 Ft alatti betáblázások nem a hiteligény csökkenését, hanem a 
hitelképesség romlását jelezték. 

Egyre tetemesebb hitelfelvételekkel őrzött látszat azután sokszor 
látványosan omlott össze. A megye és az ősiségi jogait ébren őrző atyafiság 
ugyan gyakran közbelépett, hogy vagyonzár elrendelésével a huszonnegyedik órában 
megkísérelje megállítani a vesztébe rohanót. Kiss János ellen 1827-ben felesége 
kért vagyonzárlatot. Anyagi romlásának útja akár modellnek is tekinthető: 
adósságokkal terhelten vette át az apai örökségét, testvéreit készpénzzel 
kellett kielégítenie, gazdasági épületeket kellett emelni, bátyja zsidó 
kereskedő kezére került birtokát a zálogból magához váltotta. Ehhez jött néhány 
rossz termésű év, marháinak elhullása. Kölcsön felvételére szorult, 
kiszolgáltatva magát az uzsorások telhetetlenségének. Mindezen terhek viselésére 
Kiss János^égyébként tekintélyes, 6.000 Ft-os jövedelme sem volt elegendő. A 
helyzet mentésére tett intézkedések tovább rontották viszonyait. A gazdasági 
felszerelés eladása miatt le kellett mondania az önáló gazdálkodásról, vállalni 
az eleve kevesebb jövedelmet hoző haszonbérletet. Következő lépcső a földek 
zálogba adása volt, amivel végképp megfosztotta magát a talpraállás reményétől, 
s csupán az ősiségi jog tartotta névleg osztálya körében. /II/ 

Kiss János példáján bemutatott folyamat az 1830-40-es években felgyorsult. 
Csupán a Dőry családból hozott példák: 1834-ben Dőry Ádám ellen kért felesége 
vagyonzárlatot, amit a megye indokoltnak is talált. /12/ 1841-ben Dőry György 
ellen rendeltek el vagyonzárlatot, miután juhállományát eladta, birtokának 
nagyobb fele zálogba került. /13/ Ugyanebben az évben zárolták Dőry Imre javait 
is. /14/ 1848-ban Dőry István ellen anyja kérte az eljárást. /15/ A 
jobbágyfelszabadítást követő moratórium átmenetileg megállította a folyamatot, 
hogy azután feloldásával, az ősiség eltörlésével végképp megadják a 
kegyelemdöfést a birtokosok már 1848'előtt is eladósodott, majd a jobbágyság 



290 

eltörlésével, az önálló gazdálkodás kiépítésésével, az adózás terheivel újabb 
adósságokba keveredő rétegének. 

Kápolnay Károly már 1842-ben csődbe jutott, de a teljes vagyonvesztéssel, 
járó eljárás előtt csak az 1850-es évek új polgári jogrendje nyitott utat, mivel 
a pátens biztosította visszaváltási joggal nem tudott élni. /16/ A fenyegető 
csődöt Dőry Imre 1858-ban, /ll/ Dőry Mihály 1863-ban birtokának eladásával 
előzte meg. /18/ Gőry Geyza és Oőry Franciska ellen 1865-ben indult csődeljárás. 
/19/ Más, kevésbé eladósodott családtagok birtokuk egy részének eladásával 
igyekeztek szabadulni nyomasztó adósságaiktól. A hajdan közel 30.000 holdas 
birtok 1863-ra 7.671 holdra apadt. Leszámolva az elvesztett úrbéres területeket, 
az elkülönített legelőt, a deficit még mindig több ezer hold volt. 

A jelzett folyamat — a hajdani középbirtokos nemesség tömeges 
deklasszálódása ~ a korabeli publicisztika, a szakirodalom, a történetírásunk 
közhelyei közé tartozik. Vállalt feladatunk azonban — nem cáfolva, csupán 
kiegészítve az eddig elhangzottakat — az, hogy egy ezzel ellentétes tendencia 
érvényesülését is kimutatjuk: a birtokos nemesség egy kisebb része ugyanis a 
fejlődő árútermelést, a kibontakozó tőkés viszonyokat, a megnyíló osztrák piac 
adta lehetőségeket helyzetük megszilárdítására, anyagi gyarapodásra használták 
fel. /20/ 

Ez a jelenség legmarkánsabban egy területileg is körülhatárolható 
csoportnál, a tengelici birtokkomplexum és környékén figyelhető meg. Gindly 
Antal, Csapó Dániel, Magyari Kossá, valamint a Jeszenszky, Vizsolyi, és a 
Sztankovánszky családok nem, vagy csak nagyon kicsi, s rövid idő után 
törlesztett összegekkel szerepelnek a be- és kitáblázások nyilvántartásában. Ide 
sorolhatók a Bezerédjek is, akiknek 88 ezer forintos adóssága a családon belül, 
birtokvásárlás révén keletkezett. E családok mindenekelőtt' a gazdasági 
erőfeszítéseket semmivé tevő, nálunk is előrehaladott birtokaprózódásnak 
vetettek véget. Gindly Antalnak, Csapó Oánielnek, Bezerédj Istvánnak egyetlen 
gyermeke, örököse volt. Gazdasági sikereik azonban önmagában ezzel nem 
magyarázhatók. Az uradalom területe jórészt a Sárvíz árteréhez tartozott, másik 
felén pedig homokos volt a talaj, tehát a termelési adottságok közepesnél 
jobbnak nem mondhatók. Viszont egy-két órányira feküdt a birtok Tolnától, amely 
a szabályozás előtt a megye legforgalmasabb dunai- kikötője volt. A 
leglényegesebb eltérés azonban a birtok jogviszonyaiban volt. A Dőry birtokon 
285 1/2 jobbágy- és 319 zsellértelek volt, míg a vele azonos nagyságú tengelici 
uradalomhoz 47 1/2 jobbágy- és 41 zsellértelek tartozott, tehát alig 1/6 része. 
/21/ Ez azt jelentette, hogy a jobbágyfelszabadításkor a tengelici birtokosok 
alig, a Dőryek viszont allódiális állományukkal megegyező nagyságú úrbériséget 
veszítettek. Az 1845-ös elkülönítéskor is kb. fele-fele arányban osztoztak a 
legelőn jobbágyaikkal. /22/ 

A tengelici birtokosok tehát 1/6 résznyi jobbágyi munkaerővel rendelkeztek 
1848 előtt, töbszörösen nagyobb allódiumaik megmunkálásához, mint a Dőryek. Ez 
szükségképpen kihatott gazdálkodásuk módjára is. A hatás kettős volt: a 
tengelicieknél részben extenzívebb, a Dőryeknél részben intenzívebb 
gazdálkodásra ösztönzött. A nemesi birtokokon szokásosnál is több juhot 
tartottak a tengelici birtokosok: Gindly Rudolfnak például egyedül a 
felsőtengelici pusztán 4.361 birkája volt 1855-ben. A juhállományhoz képest még 
a kiterjedt legelőterület is kevés volt, s ezért a szomszédos községektől 
(Gerjen, Fadd) is béreltek legelőt, illetve ugart. A Gindlyek merinó és mesztic 
juhokat tartottak, s egy klágenfurti textilgyáros szerint kiváló minőségű 
gyapjút termeltek. /23/ A juhok mellett marhákat hizlaltak és svájci 
tehenészetet is fenntartottak. A hatalmas mennyiségű állatállományt nem lehetett 
pusztán legelőn tartani, átteleltetésükhöz nagyarányú takarmánytermesztésre volt 
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szükség. Ugyancsak a tengelici uradalomhoz tartozó, hasonló adottságú Bezerédj 
birtokon 1836-ban alig 1/3 részben termesztettek búzát, rozsot (599 hold), 
kétszer akkora területen (1148 hold) takarmánynövényeket és 236 holdon ipari 
növényeket (dohány, repce). A nagyszabású állattenyésztés mellett jelentős 
trágyázásra nyílott lehetőség, már 1830 táján is kb. 10 éves forgással 
dolgoztak, ami még évtizedek múltán is kiemelkedőnek számított. /24/ Gindly 
Rudolf birtokán az 1850-es évekre teljesen kiiktatta az ugart, a trágyázott 
földet zabos bükkönnyel vetették be. 

A munkaerő kérdése azonban a korszakon át mindvégig a gazdálkodás gerincét 
képező juhtenyésztés mellett sem volt megkerülhető. Megoldásként a szokásosnál 
nagyobb számú cselédet alkalmaztak (Alsó-Tengelicen pl. 4o fő) 1251, nagy 
számban dolgoztattak napszámosokat, részes művelésre adtak ki földet, amelynek 
fejében szántással tartoztak a parasztok. A Bezerédj birtokon már 1836-ban 
napszámban végeztették a szőlő, a kapás növények művelését, a szántás, 
betakarítás, trágyaterítés nagy részét. /26/ A gabona betakarítását a környező 
falvak parasztjaiból toborzott részes aratókra bízták a termés 1/9-1/10 
részéért. 1211 1836-ban a Bezerédyek hidjai- és apáti pusztáján 16.000 váltó 
forintos kiadásból kb. 9000 vft-ot tett ki a napszámbér és a konvenció. Az 
összegben nem foglaltatik benne a belső szolgálaton lévő személyzet bére. /28/ 

A rendelkezésre álló munkaerő szűkössége lehetett az egyik oka Bezerédj 
István 1847. évi szedresi telepítési akciójának is. A 3.000 négyszögöles telkek 
a letelepülők megélhetését nem biztosíthatták, így az uradalom számára kb. 100 
holdnyi terület feláldozásával állandó, helyben élő, tehát olcsó munkaerő állt 
rendelkezésre. /29/ A munkaerő hiánya és magas költsége a gépesítést is 
ösztönözte. Kiss Pál már 1852-ben rendelkezett cséplőgéppel, Gindly Rudolf 
1855-ben vásárolt egyet Farkas István pesti gépésztől. A korszerű gazdálkodás 
megkívánta szaképzettség megszerzésére ifj. Bezerédj Pál — szakítva a 
hagyományos jogi képzéssel — német mezőgazdasági akadémián tanult. /30/ Az 
allódium kiépítettsége, a bérmunka nagyarányú alkalmazása miatt a 
jobbágyfelszabadítás nem jelentett olyan megrázkódtatást a tengelici puszták 
tulajdonosainak, mint birtokos társaiknak. Felkészülten várták az 1850-es évek 
nagy mezőgazdasági konjunktúráját, amely megkönnyítette a termény értékesítését. 
Gindly legfontosabb terméke a gyapjú volt, amelyből évente kb. 100 mázsát adott 
el, ami 100-170 pft közötti árat számolva, évi 10-20.000 pft. bevételt 
biztosított. Az 1850-es évek első felében pesti, ettől kezdve bécsi 
nagykereskedőknél értékesítette a gyapjút. A gabonakonjunktúra idején búzából 
évi 10.000 pft körüli bevétele származott. Jelentós tételt képezett még a 
kukorica és a repce, valamint a hízott marhák eladása is. Gindly Rudolf kellő 
tőkeerővel rendelkezve kivárta az értékesítés szempontjából legkedvezőbb 
időpontot: búza és kukorica termését mindig a következő évi betakarítás előtt 
adta el, a gyapjú eladásával 3 évig is kivárt, kedvezőbb árakat remélve. /31/ 

A birtokosok egy része jövedelmeinek fokozására már régóta foglalkozott 
árendálással is. A kiterjedt Bezerédj família tolnai rezidense, Bezerédj István 
már 1821-ben bérbe vete a 2.000 holdas kápolnai uradalmat holdanként 2 pft 
összegért. A pusztát csak rövid időre bérelték, távlatokat néző gazdálkodásról 
szó sem volt, egyszerűen birkalegelőnek használták az uradalmat. Bezerédj György 
az iregi uradalomban foglalkozott juhtenyésztéssel 1840 táján. Ugyancsak 
szokásban volt a távol élő rokonok birtokának bérbe vétele. /32/ Az árendálásnak 
a Döry családban is voltak hagyományai. Id. Dőry Vince az 1820-30-as években 
éppen a Gindly nemzetség közös birtokát, a bikádi pusztát bérelte három éves 
időszakra. /33/ 

Méretében, jellegében is eltér ettől a Dőry család több tagjának 
vállalkozása az 1860-as években. A vagyonilag erősen differenciálódott nemzetség 
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jobb módú tagjai az összeszűkült birtok jövedelmét nagyszabású és kockázatos 
bérletek vállalásával igyekeztek kikerekíteni. Ellentétben az e korban dívó 3-12 
éves bérleti időkkel, Oőry Lajos, Dőry Frigyes és Schőberl Ferenc 1861. november 
1-től 1890. október 31-ig terjedő 29 évre vette bérbe hg. Esterházy Pál több 
mint 30.000 kat. holdas dombóvári uradalmát. Az éves bérleti díj 255.000 Ft volt, 
amelyet féléves részletekben, előre fizettek. A bérlők letettek egy fél évi 
bérleti összegnek megfelelő kauciót — 127.500 Ft-ot — valamint megvásárolták az 
uradalom 300 ezer forint értékű állatállományát. 1861. november 1. — 1862. 
január 1. között a három bérlőnek 330 ezer forintot kellett kifizetni. A 
bérletből 73 %-al részesedett a két Dőry, 27 %-al Schőberl, tehát a Dőry 
fivéreknek 240.900 Ft-ot kellett csupán a bérlet beindításához előteremteni, nem 
számítva a hatalmas uradalom üzemeltetéséhez elengedhetetlen forgótőkét. 
Viszonyításként: Dőry Frigyes saját vagyonának teljes értéke 360.000 Ft volt. 
Eladósodva nem volt, de jelentős pénztartalékokkal sem rendelkezett. A bérlethez 
szükséges tőkét tehát ő és fivére is csak birtokuk értékét megközelítő nagyságú, 
hatalmas kölcsönnel tudták előteremteni. A vállalt kockázat óriási volt, hiszen 
tartalékok hiányában egy rossz mezőgazdasági év hatására az egész vállalkozás 
kártyavárként omolhatott össze. A rossz évek pedig - mint tudjuk - azonnal be is 
következtek. Dőry Lajos fizetésképtelenné vált, bérletét 1865-ben zár alá 
helyezték. Egy évvel később Palkovich Károly, hg. Esterházy zárgondnoka már 
mindhárom bérlőt perelte hátralék miatt. 1867-ben megtörtént a kiegyezés a 
bérlőkkel, s 1869-ben a bíróságon megszűntették ellenük a keresetet. /34/ Tehát 
a válságos éveket átvészelve a Oőryek gyökeret vertek Dombóváron. A korábbi 3-5 
éves bérleti idővel szemben több évtizedes, nemzedékről nemzedékre öröklődő, az 
1930-as évek közepéig nyúló kapcsolat alakult ki, amely már jelentős 
beruházásokat pl. konzervgyár létesítését is lehetővé tett. A bérlet, s nem a 
Dőryek rohamosan csökkenő saját birtokállománya tette lehetővé a nemzetség 
pozícióinak megőrzését és átmentését a 20. századra. Ez a szerződés ihlette azt 
a megállapodást, amelyet báró Dőry Lajos, báró Oőry Ödön és Dőry Gyula kötött 
hg. Esterházy Pállal, az általa megvásárolt iregi uradalom bérléséről. Az 
1862-ben kelt megállapodás 1890-ig szólt, de Dőry Lajos már 1864-ben 
fizetésképtelenné vált és kivált a társaságból. /35/ 

A bérleti rendszer, mint a tőkebefektetés módja, rohamosan terjedt a 
megyében. 1876-ra a megye nagyobb uradalmaiból 85.000 hold volt bérbe adva, s 
csupán 53.000 holdat kezeltek házilag. /36/ 

A birtokosok a képződő tőkének csupán egy részét fordították vissza 
gazdaságukba. Néhányan — elsősorban Gindly Antal majd Rudolf, illetve Magyari 
Kossá Sámuel is, de mellette alkalmilag mások is — felesleges pénzüket kiadták 
kamatra. A hitelhálózat kiépülése előtt, az 1860-as évekig a különböző 
alapítványi pénztárak, egyházi, kereskedői kölcsönök mellett a legfőbb 
hitelforrás a nemesség számára saját osztálya volt. Legtöbbjük egy személyben 

I volt adós és hitelező. A könnyen mobilizálható pénztartalékok hiánya miatt 
azután gyorsan zavarba hozta őket egy váratlanul felmondott tőketartozás, amely 
valóságos láncreakciót indított el, eszményi terepet kínálva az uzsorások 
számára. 

Gindly Antal hitelezői tevékenysége a század elejéig nyúlott vissza. 
Kölcsönei keresettek voltak, ez arra utal, hogy valóban csupán az adóslevélen 
jelzett 6 %-os kamatot kérte. A hitelezés így is rendtábilisabb volt a 
birtokvásárlásnál, hiszen a föld évente értéke 2-3 %-nál többet nem 
jövedelmezett. A követelések biztonságára szigorúan ügyelt, kizárólag jól 
fizető, abszolút hitelképes adósai voltak. 1826-1852 között 183.650 pft és 5250 
arany-kölcsönt nyújtott. 

Apja halála után Gindly Rudolf változtatott a pénzpolitikán. A moratórium 
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hatására megszűntette a pénzkölcsönzést, tőkéjét fokozatosan bevonta és 
átmenetileg a székesfehérvári és pesti takarékpénztárakban helyezte el. Ám ezt 
sem találta megnyugtatónak a papírpénz elértéktelenedésétől és devalvációjától 
tartva. A különféle befektetési ajánlatokat — Havas József pl. az 1840-es 
években alapított pesti cukorgyár részvénytöbbségét kínálta neki — elvetve, a 
kevésbé kockázatosnak tűnő ingatlanvásárlásba fektette tőkéjét. /37/ 

A birtokgyarapítást már apja megkezdte, 1818-ban megvásárolta testvére, 
Gindly Terézia alsó-tengelici részjószágát. Gindly Rudolf nem csupán a 
papírpénzben, de a neoabszolutista rendszerben sem bízott túlságosan, 1856-ban 
már angliai birtokvásárlás gondolatával foglalkozott. Első vétele gr. Festetics 
Sándor 600 holdas birtoka volt Tengelic szomszédságában. 1858-ban egy 3 emeletes 
házat vásárolt Pesten a Mázsa utcában, 114.000 Ft-ért. 1860-ban a gr. Bechtold 
család jászteleki uradalmát vette meg kb. 150.000 Ft-ért. Az időpont kedvező 
volt, a dekonjunktúra következtében a földárak alacsonyak voltak. Fantasztikus 
ütemű tőkeakkumulációját jelzi, hogy tíz évvel később már br. Wenckheim pelérdi 
birtokát készült megvásárolni (nem valósult meg). /38/ 

A 19. század második harmadára válságba került birtokos nemesség szélesebb 
rétegei számára a reformkorban, majd a polgári forradalomban megtestesülő "mene-
külés előre" politikája nem hozta meg a várt eredményt. A feudális építmény nem 
csak gátja volt a fejlődésnek, hanem a süllyedő osztály ideig-óráig felszínen 
tartásának eszköze is. A tőkés viszonyok között feltartóztathatatlanul 
elsüllyedt osztály egyes szerencsés, rátermett, művelt képviselői /39/ a tőkés 
fejlődésben rejlő lehetőségek kihasználásával, racionális gazdálkodással, 
vállalkozásokkal, nemcsak elkerülték a többiek sorsát, hanem kihasználva a 
konjunktúrát, megerősödve kerültek ki a polgári átalakulás megpróbáltatásaiból. 

JEGYZETEK 
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RENDI TÁRSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÓDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Kosján László: 

NÓGRÁD MEGYE GAZDASÁGI ELITJE A DUALIZMUS KORÁBAN (A POLGÁROSULÁS 
TENDENCIÁI, HORDOZÓIK) 

A gazdasági elit — így a Nógrád megyei gazdasági elit — megközelítésére 
és az alcímben jelzett tendenciák letapogatására a legnagyobb adófizetők 
jegyzékének társadalomtörténeti vizsgálatán keresztül teszek kísérletet, 
elsősorban a polgárosulás tendenciáira és azok hordozóira figyelve. 

Ezen jegyzékek forrásértékének elemzésére, és annak eldöntésére, hogy az 
ott regisztrálható változások milyen mértékben tükrözői a vizsgált társadalmak 
— jelen esetben a dualizmuskori Nógrád vármegye társadalmának — felső 
rétegében lejátszódó valós mozgásoknak, idő hiányában nincs tér. Ráadásul ezt 
elvégezték már azon munkák, amelyek alapforrásként használták a legnagyobb 
adófizetők jegyzékét egy-egy város gazdasági elitjének vizsgálatához. /I/ 

Korlátai ellenére is azonban ez a forrástípus látszik a legjobb megközelí-
tési módnak egy-egy megye, vagy nagyobb város gazdasági vezetöcsoportjának fog-
lalkozási szerkezetében, társadalmi eredet szerinti összetételében lejátszódó 
változások feltárására. Természetesen más forrástípusok bevonására is szükség 
van, amivel pontosíthatjuk, árnyalhatjuk az így nyert képet, sót egyes 
tendenciákra magyarázatot is kaphatunk. /2/ 

Ebben a rövid írásban a polgári átalakulás szempontjából vizsgáljuk a 
legnagyobb adófizetőket, pontosabban a foglalkozási szerkezet változása mögött 
— amelynek arányváltozása már önmagában is figyelmeztet egy tendenciára — 
rétegek, csoportok, egyének mozgását kerestük. 

A dualizmuskori Nógrád megyében 198 fö volt virilis jogon tagja a 
törvényhatósági bizottságnak. A virilisek adóösszegében bekövetkezett változások 
jobb érzékelhetősége végett a következő ranghelycsoportokat alakítottuk ki: 

1. sz. táblázat 

1900-ig 10000 
Ft-ban fölött 

A ranghelycsoportoknak megfelelő adóösszegek: 

5000-
10000 

3000-
5000 

2000-
3000 

1500-
2000 

1000-
1500 

500- 500 
1000 alatt 

1901-
1917-ig 
koroná-
ban 

20000 
fölött 

10000-
20000 

6000-
10000 

4000-
6000 

3000-
4000 

2000-
3000 

1000- 1000 
2000 alatt 

A második táblázat az egyes ranghelycsoportoknak megfelelő ranghelyeket 



298 

mutatja, azonban a 8. ranghelycsoportot itt már nem vettük figyelembe. 

2. sz. táblázat 

1 2 3 4 5 6 7 

r a n g h e 1 y c s o p o r t b a n 

1873 1 2-3 4-9 10-15 16-24 24-41 42- 80 
1882 1 2-3 4-8 9-16 17-25 27-43 44- 83 
1891 1 2-3 4-8 9-14 15-22 23-41 42- 89 
1899 - 2-4 5-8 9-12 13-22 23-47 48-120 
1906 - 1-2 3-7 8-12 13-20 21-37 38-111 
1912 - 1-6 7-9 10-16 17-28 29-53 54-139 
1916 - 1-3 4-7 8-12 13-22 23-39 40-143 

Mint a táblázat adatai mutatják, az 500 forint illetve 1000 korona fölött 
adózók száma határozott emelkedést mutat. 1916-ben az 1873-as időmetszetben 
regisztráltakhoz képest több mint 3/4-del (78 %-kal) emelkedett a legnagyobb 
adófizetők száma az említett adóösszegek felett. Vagyis a piramis az alapjánál, 
a 7. rarghelykategóriában öblösödik. 

A harmadik táblázat különböző időmetszetekben a foglalkozási megoszlást 
mutatja. 

3. sz. táblázat 

1873 1882 1891 1899 1906 1912 1917 

földbir-
tokos 
kereske-
dő 
gyáros 
értelmi-
ségi 
egyéb 

73 89 % 68 82 X 79 88 % 93 77 % 85 76 X 83 60 % 65 45 X 

4 5 X 8 10 X 5 6 X 8 7 % 8 7 X 15 11 % 18 13 X 
- - - - 1 1 % - - 1 1 % 10 7 % 12 8 X 

4 5 X 4 5 X 4 4 X 8 7 % 5 5 % 13 9 % 20 14 X 
1 1 % 3 3 % 1 1 % 11 9 % 12 11 % 18 13 % 28 20 X 

80 100 % 83 100 % 89 100 X 120 100 X 111 100 % 139 100 % 143 100 X 

Egy igen leegyszerűsített foglalkozási szerkezetet mutat a táblázat, 
azonban önmagában is az abszolút értékek és arányszámok a polgárosodás mutatói. 
Mielőtt a nagyobb foglalkozási csoportokról részletesebben szólnánk, az egyéb 
kategóriába soroltakról kell néhány szót ejtenünk. A városi jellegű 
településeken találkozunk az idesorolt foglalkozások képviselőivel, úgymint 
szállodás, mészáros, vendéglős, pék, mind-mind a városiasodás mutatói, és számuk 
egyre emelkedik. Az utolsó időmetszetben pedig háztulajdonossal, szállítóval, 
sőt egy magánvállalat gyárigazgatójával is találkozunk Losoncról, de ekkor 
jelenik meg az első tőzsdés is. Ide soroltuk a vizsgált időszak végére 
jelentkező néhány bérlőt is. 

1. Földbirtokosok 

A dualizmuskori Nógrád vármegyében most már az egyes foglalkozási 
csoportokat figyelve, látjuk, hogy a földbirtokosok aránya 1917-re csökken 50 % 
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alá. 

A földbirtokosok lassú, de határozott aránycsökkenése mögött elsősorban — 
mint azt a táblázat első értékelésénél fentebb már jeleztük — a városi funkciót 
betöltő településeken élő (úgymint Losonc, Balassagyarmat, Salgótarján) 
virilisek számbeli gyarapodása rejlik. Az emiitett helyekről fokozatosan, egyre 
több virilissel találkozunk, amely mint látjuk lényegesen módosítja a 
foglalkozási struktúrát. 

Az első öt helyen az egész dualizmus időszakában földbirtokossal 
találkozunk, ekkor még túlnyomórészben a rendi világból való arisztokrata és 
nemesi földbirtokosok tulajdonosait lelhetjük a virilisek között. Azonban a 
földbirtokosok arányának a csökkenése mellett a társadalmi eredetük szerinti 
összetételben is jelentős változásokat észlelhetünk. 

1873-ban 1500 forint adóösszegig, tehát az 5. ranghelykategóriáig nemesi 
származású földbirtokosok szerepelnek a lista elején. 1883-ban viszont már csak 
2000 forintig találkozunk a rendi társadalom kiváltságolt képviselőivel, nemesi 
származású földbirtokosokkal. A dolog érdekessége ebben az esztendőben már — 
mintegy a korszak tendenciáját is jelezve — az 1882 vásárolt földbirtok 
helyéről, lőrinci előnévvel nemesített, egykor Szécsényben élő zsidó származású 
Hoffmann Jakab 3000 forint feletti adóval szerepel igen előkelő helyen, és 
biztosítja a "tiszta" nemesi származást az említett alsó határig. Később ez a 
tendencia felgyorsul. Olyannyira, hogy az 1900-as évektől aztán már a 
legnagyobb, egyben a legelső adófizető a Nógrád megyében is birtokkal és 
cukorgyárral is bíró Schossberger család valamelyik tagja, vagy pedig a Losoncon 
lakos Wohl Aladár földbirtokos és szeszgyáros. 

Ez az iménti példával illusztrált folyamat jellemző az egész dualizmus 
időszakára — mint ezt már jeleztük is — , tartalma a nemesi birtokosok lassú 
süllyedése a virilisek között, és az elsősorban zsidó származású földbirtokosok 
egyre feljebb kerülése a listákon. 

Az 1900-as évek elején azonban egy jól körülhatárolható csoportnak, néhány 
ósi nemesi család éppen virilis tagjának a fenn említett tendenciáival éppen 
ellentétben emelkedni kezd az adóösszege. így például a Szilassyaknak, 
Dessewffyeknek, de hosszabban is sorolhatnánk. A folyamat hátterében egy jól 
kitapintható nemzedékváltás áll, valószínűleg azzal összefüggésben, hogy a 
gépesítést is előtérbe helyező okszerűbb gazdálkodás eredménye az adóösszeg 
emelkedése. Például Szilassy Aladár az említett Szilassy család a monarchia 
leghíresebb gazdasági iskoláiban tanulmányozta a gazdálkodás legmodernebb 
módszereit. Éppen ezen földbirtokosok jövedelme mögött igen szerteágazó 
tevékenység húzódik meg. A nagybirtokuk mint vertikum működik, s többen 
megpróbálkoznak a termények feldolgozásával, míg mások a szénbányászatba is 
bekapcsolódnak, mint azt 20 évvel előbb a példaként már említett Hoffmann Jakab 
nemesitési okirata is az illető elsőrendű erényeként emel ki, amely 
feltételezhetően a jövedelmét is igen kedvezően befolyásolta. 

A földbirtokosok mellett számukban is, de listákon elfoglalt hely 
jelentőségében is elmaradnak más foglalkozási csoportok. Azonban elsősorban ezen 
utóbbiak között találjuk a polgári fejlődés hordozóit. 

2. Kereskedők 

A kereskedőkkel 1873-ban a piramis alsó részén találkozunk, hárman 500-1000 
forint közötti összeggel adóznak, egy kereskedő pedig 1000-1500 forint közötti 
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kategóriában van. Számuk az utolsó két időmetszetben emelkedik és ekkorra előbb 
egy, majd két kereskedő is átlépi a 4000 koronás határt. 

a tömegében nem jelentős vagyoni gyarapodás mögött mélyebb vizsgálódással 
figyelemre méltóbb mozgásokat tapasztalunk. Ezt a változást a virilis kereskedők 
területi elhelyezkedésében és ezzel összefüggésben családi hátterükben és 
indíttatásukban látjuk. 

Az említett szorosan egymáshoz kapcsolódó változás első mozzanata: a már 
többször említett városi funkciójú településeken történő tömörülésük mellett a 
vasúti csomópontok előtérbe kerülése az egyik fő jellemző a virilis kereskedők 
területi elhelyezkedésére az 1910-es évek elejére. Mindez a változás a 
kereskedelmi tevékenységen belüli struktúrális átalakulással is együttjár. 

Az 1870-80-as években elsősorban terménykereskedőkkel találkozunk, ők a 
feudális nagybirtokok mellett erősödtek meg. Már az 1840-es években keletkezett 
türelmi összeírásokban is találkozunk velük. Számuk két ok miatt egyre fogy: 
egyrészt jövedelmük nem elégséges ahhoz, hogy tartósan a virilisek között 
maradjanak, másrészt azok akik képesek nagyobb vagyont felhalmozni, azt 
földbirtokba fektetik és később, mint földbirtokosok szerepelnek a virilisek 
között, bár a kereskedést sem hagyják abba. Ennek a nemzedéknek egy jellegzetes 
karaktertípusa Buchwalder Jónás csécsei kereskedő, majd 3000 korona fölött adózó 
földbirtokos. A Buchwalderek sziráki illetőségű zsidó család. Az 1846-ban 
készült összeírás tanúlsága szerint jövedelmük ott a második legnagyobb volt. Az 
akkor 3 éves Jónás az 1860-as évek végén mint kereskedő jegyeztetik be Ecsegen, 
majd már mint földbirtokossal találkozunk vele később. Egészen 1907-ig igen 
előkelő helyen áll a legnagyobb adófizetők között. 

A kereskedőknél a személyi kicserélődés olyan intenzív, hogy a teljes 
időszakon át mindvégig a virilisek között szereplő személlyel nem találkozunk. 
Ennek a folyamatnak a tartalmára jellemző, hogy Balassagyarmaton a reformkorban 
oly jelentős szerepet játszó szerb kereskedők közül még ketten az 1870-es 
években a legnagyobb adófizetők között szerepelnek, az 1880-as évekre azonban 
már eltűnnek. Más, nem zsidó kereskedők is kiszorulnak a legnagyobb adófizetők 
közül s az 1900-as évek elejétől már csak egy nem zsidó kereskedővel, a 
balassagyarmati Hummer Mihállyal találkozunk. 

A tárgyalt időszak végére az ország legkülönbözőbb (de sokszor el sem 
dönthető, hogy melyik) területéről származnak Nógrád vármegye virilis 
kereskedői. A városi funkciójú településeken az épületfa és szeszkereskedelem, a 
vasúti csomópontokon a fakereskedelem lendíti magasra a legnagyobb adófizetők 
között a kereskedőket. 

Ez a nemzedék már nem a földbirtokba fekteti tőkéjét. A fakereskedők 
például téglagyártásra térnek át. Mindezt már az 1880-tól virilis Karlik János 
is megteszi Balassagyarmatról. 1883-ban mint fa- építészetianyag és 
vegyeskereskedőt jegyzik be, 1892-ben törlik a vegyeskereskedés bejegyzést, majd 
téglagyártásra tér át, az 1910-es években pedig már csak mint téglagyárossal 
találkozunk vele. 

Rövid idő alatt meredeken emelkedik a később induló szécsényi Donner Kálmán 
pályája is, jelezve az építési vállalkozás konjunktúráját. Ez a néhány év, amely 
mint láttuk, Karlik János emelkedését is meghozta. Donner 1903-ban mint építési 
vállalkozó és fakereskedő a cégbírósági bejegyeztetése utáni évben már virilis, 
a következő lépés nála is a téglagyártásra történő áttérés, ezzel összefüggésben 
az adóösszege ugrásszefűen emelkedik. Hasonló meredek utat jár be a füleki Rabin 
Árpád is. 
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Az urbanizáció szükségleteinek kielégítése — a fakereskedelem — mellett a 
szeszkereskedelem a másik igen dinamikus ágazat. Losoncon Herczeg Ignác és 
Keleti Henrik is igen előkelő helyre jutnak a virilisek között, Balassagyarmaton 
a nagymúltú Felsenburgok is a szeszkereskedelembe kapcsolódnak be. Herczog 
Ignácról később még szólunk. Elöljáróban csak annyit, hogy ő is a szeszgyártásra 
tér át, miként a salgótarjáni Kolm Lipót. 1897-ben szesz-, bor- és 
sörnagykereskedőként találkozunk vele; adója állandóan emelkedik, szeszgyárrá 
azonban már csak a vizsgált időszakon túl, 1923-ban bővíti üzletét. 

3. Gyárosok 

Láttuk a kereskedelem legdinamikusabb ágazataiból a legrátermettebbek a 
gyáripar felé nyitnak. A gyáriparos viriliseknek az utolsó két időmetszetben 
egyaránt 10 a számuk. Hirtelen megjelenésük az ipartörvények egy ideig 
adókedvezményt nyújtó, az adóalapot módosító hatásának elmúlását is tükrözik. 
Közülük többen 4-6 ezer korona közötti összeggel adóznak,' tehát a törvényhatóság 
legnagyobb adófizetőinek élcsoportjába jutnak, hiszen ezzel az összeggel már a 
8-10. helyet lehet megszerezni. 

A virilis gyárosok főleg a megye észak-keleti területén tradicionálisnak 
tekinthető üvegipari központból kerülnek ki. A virilisek között azonban már nem 
az alapítókkal találkozunk, mivel több esetben budapesti illetőségű vállalkozók 
vásárolják meg a gyárakat és bővítik termelésüket. 

Salgótarjánban a gyáripart a részvénytársaság nagyipari formában képviseli, 
fóleg budapesti sót monarchia-beli tókefelhalmozódásból. A virilisek között a 
vállalkozók szintjén ez nem mutatható ki, azonban a gyárak igazgatói jövedelmeik 
alapján szinte minden egyes virilisjegyzéken ott találhatóak. A Salgótarjánban 
működő üzemeknek a legnagypbb adófizetők között kimutatható legfigyelemreméltóbb 
hatása az, hogy az 1910-es évektól megjelennek a virilisek között a mérnökök. 
1916-ben már öten vannak. Liptay B. Jenő, Balhauser István, Wabrosch Béla 
jövedelme főleg a szakfordításokból, illetve a műszaki fejlesztésben történő 
részvételük anyagi vonzataiból adódik. 

4. Értelmiségiek 

Az értelmiségiek az 1870-es években elsősorban ügyvédek, nemesi és 
tekintélyes polgári családok tagjai, 500-1000 forint közötti adóösszeggel. 
Jövedelmük egy része csekély földbirtokukból adódik. Körükben igen jelentós és 
folyamatos változás figyelhető meg, konkrétabban arról van szó, hogy a nemesi, 
vagy tekintélyes polgári családok tagjai egyre inkább kiszorulnak a virilisek 
közül, mindinkább előtérbe kerülnek a zsidó származású, kimutatható 
földbirtokkal még nem, de földbérlettel már valószínűleg rendelkező személyek, 
akik jövedelmüket már az új kapitalista gazdaság szükségleteinek kielégítésével 
nyerik. Részt vesznek a birtokforgalom lebonyolításában, s különbözö 
nagybirtokosok és vállalkozók mellett jogtanácsosként működnek. 

A teljes személyi kicserélődéshez, vagyis a nemesek és polgárok 
kiszorulásához és zsidó származásúak virilisek közé kerüléséhez néhány igen 
fontos mozzanat társul. Szembetűnő, hogy fiatal emberek váltják fel a 
tradicionális családok tagjait. A 30-as éveik elején jutnak a virilisek közé, 
míg az időszak elején a virilis ügyvédek korátlaga kb. 50-55 év között mozgott. 
Másik fontos tény, hogy jövedelmük is magasabb az 1900-1910-es évek virilis 
ügyvédjeinek, mint 20-25 évvel ezelőtt elődeiké (amely összefügghet többek 
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között azzal is, hogy néhányuk lakóhelyük gazdag kereskedőinek leányait veszik 
feleségül). 

A losonci vállalkozói elit 

A polgári átalakulás Losoncon haladt előre legjelentősebb mértékben. Néhány 
virilis az 1910-es években önerőből, az itt felhalmozódott vagyonokból indít 
több figyelemreméltó vállalkozást. A számtalan kezdeményezés mozgatója néhány 
losonci virilis, éppen ezért "losonci vállalkozói" csoport névvel illettük a 
következőkben jellemzendő embereket. 

Tevékenységüket többek között jelzi egy házépítő rt., és a hozzá kapcsolódó 
téglagyárak alapítása és sikeres működtetése, továbbá egy igen rövidéletű 
gyufaipari rt. alapítása is. A vállalkozó szellem még az üveggyártásba történt 
bekapcsolódást is meghozta. A losonci tőkéscsoport számára valószínű, mintaként 
szolgált a Losonc mellett lévő, már említett üvegipari központ. 

Az üvegipari vállalkozás kifutására sajnos már nem volt idő, hiszen ezt már 
1916-ban alapítják. A többi vállalkozás is az 1910-es évek elejét jellemzik. 
Ekkorra halmozódnak fel olyan polgári vagyonok, amelyek már-már felvehetik a 
versenyt a nagybirtok gazdasági erejével is. 

A vállalkozói csoport egyik motorja Rakottyai György zománcozó edénygyáros, 
de szervezőtehetségével, tekintélyével minden vállalkozás részese Török Zoltán, 
a nem mindennapi pályát befutott nyugalmazott főispán is, aki természetesen 
szintén virilis. Továbbá ide sorolható a gyógyszerészként induló Halas Gyula, 
aki aztán különféle vállalkozások egész sorozatával előkelő helyen lesz a 
virilisek között is. Ö minden valószínűség szerint Balassagyarmatról is a 
nagyobb lehetőségek kedvéért költözik a dinamikusan fejlődő Losoncra. Ott 
találjuk még a szeszkereskedőből szeszgyárossá váló Herczog Ignácot is. 

Mindannyiuk között a legfigyelemreméltóbb figura Rakottyai György, aki 
1892-ben alapítja üzemét. Ez ekkor még részvénytársaság formájában működik, s az 
alapítók mind losonci polgárok. Az "amerikai típusú ember" — ahogy a kortársak 
jellemzik az irigyelt és csodált Rakottyait — aztán az 1900-as évek végére az 
országosan is számottevő, több mint 700 főt foglalkoztató gyár egyedüli 
tulajdonosa lesz, és az említett többi vállalkozás motorja. 1913-ban 
bekövetkezett halála után Gyula fia lép az apa örökébe, nemcsak a 
vállalkozásokban, hanem a GY0SZ helyi szervezetében is, sőt a helyi református 
egyház világi gondnoka, az iskolaszék elnöke is lesz. 

A losoncihoz mérhető előretörést, gazdasági erőt, csoportosulást más 
települések virilisei nem mutatnak. 

Dolgozatunk a polgárosulás tendenciáit és hordozóit foglalta össze igen 
röviden. A legnagyobb adófizetők között jelentős szerkezeti átalakulásról nem 
beszélhetünk. Az imént érzékeltetett tendenciák az 1910-es évekre teljesednek 
ki, s a szerkezet elmozdulása tapasztalható a polgári fejlődés irányába. A 
történelem menete azonban nem kedvezett a folyamat kiteljesedésének, s így nem 
tudhatjuk meg, hogy az ígéretesen kibontakozó losonci, illetve salgótarjáni 
polgári átalakulás, amelyet észlelhettünk a legnagyobb adófizetők vizsgálatakor 
is, milyen további gazdasági, társadalmi és tudati átalakuláshoz vezetett volna, 
milyen további változásokat indukált volna először szűkebb, majd tágabb 
környezetében. Illetve felbontotta volna-e a nagybirtok dominanciáját? 

\ 



303 

FELHASZNÁLT FORRÁSOK 

/I/ Vörös Károly: Budapest legnagyobb adófizetői 1902-1917. In: Tanulmányok 
Budapest múltjából XVII. Bp. 1966. 145-157. 1. 
Vörös Károly: Budapest legnagyobb adófizetői 1873-1917. Bp. 1979. 186. 

Bárányi Béla: Gondolatok az uralkodói elitről, valamint egy helyi elit 
történetéről a debreceni virilizmus kapcsán (1873-1930). Acta 
Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth nominatae. Series 
Histórica XIV. Oebrecen 1972. 4-68. 1. 
Gyáni Gábor: Hódmezővásárhely legnagyobb adófizetői (1888-1941). Törté-
nelmi Szemle 1977. XX. évf. 3-4. sz. 626-640. 1. 
M. Tóvári Judit: A miskolci társadalom gazdasági vezető csoportjának 
átrétegződése (1872-1917). Századok 1980. 114. évf. 5. sz. 781-817. 1. 
Bérdi György: Pécs legnagyobb adófizetői 1887-1901. Janus Pannonius 
Múzeum Evkönyve XX-XXI. (1975-76). Pécs. 1977. 113-126. 1. 

/2/ Nagy Iván: Magyarország családai... 1-12. és pótlék kötet. Budapeat, 
1857-1887. 
Kempelen Béla: Magyar nemes családok 1-10. kötet. Bp. 1911-31. 
Kempelen Béla: Magyar főrangú családok Bp. 1931. 

A nógrádi nemesség reformkori előzményeire: 
Pálmany Béla: Nógrád vármegye nemességének átrétegződése (1542-1848) 
Századok 1985. 119. évf. 1. 
sz. 3-42 1. 
NML. IV. 201. Nógrád Vármegye Központi Választmányának iratai. 1861. 
Követválasztók névsora. 
NML. IV. 257. Nógrád Vármegye Központi Választmányának iratai. 1865. 
Követválasztók névsora. 

A zsidó polgárság elkülönítésére a következő forrásokat használtuk: 
Századunk névváltozásai. Helytartósági és miniszteri engedéllyel meg-
változtatott nevek gyűjteménye 1800-1893. Bp. 1895.; Magyar Zsidó Lexi-
kon. Bp. 1929.; ezentúl a balassagyarmati, losonci, szécsényi, salgó-
tarjáni izraelita temetők feliratait, és a balassagyarmati hitközösség 
házasági anyakönyveit. 

NML. IV. 7. c. Összeírások gyűjteménye. Türelmi összeírások. 

A földbirtokviszonyokra: 
Baross Károly: Magyarország földbirtokosai Bp. 1897. Magyar Korona 
Országainak Mezőgazdasági Statisztikája II. kötet. Bp. 1897. 
Rubinek Gyula: Magyarországi Gazdacímtár. Bp. 1911. 
A kereskedőkre és gyárosokra: 
MOL. 208. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara iratai. 44. kötet. Nóg-
rádi iparosok lajstroma 1873. 
NML. VII. 4. Cégbírósági iratok: 

- Egyéni cégek törzskönyvei 
- Társas cégek törzskönyvei 

A különböző vállalkozói illetve családi összefonódásokra: 
Magyar Compass 1874-1881. Szerk.: Mihók Sándor 



304 

Mihók-féle Magyar Compass 1881-1916. Szerk.: Galánthay Nagy Sándor 
Nagy Magyar Compass 1917. Szerk.: Galánthay Nagy Sándor 

Ezenkívül igen bőséges információt adtak a következő hírlapok: 
Nógrádi Lapok -- Honti Híradó 1873-1906.; Nógrádi Hírlap 1906-1918.; 
Losonc és Vidéke 1879-1912. 



RENDI TÁRSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÓDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Halmos Károly: 

GREGERSEN GUDBRAND 1869-ES CSÖDPERE 

A forrásokról 

A korreferátum forrása a Budapest Főváros Levéltárában található IV. 1343/j 
39/1869 jelzetű csomó, amelyik az 1869-es válság idején csódbement Gregersen 
Gudbrand elleni eljárás iratait tartalmazza. 

Az 1873-as nagy válság a feledésbe taszította az 1869-es kisebbet, jóllehet 
az utóbbi már az előbbi előjele volt. Lásd erról Kövér Gy.: 1873. Egy krach 
anatómiája. Koszmosz könyvek Budapest, 1986 (= Az én világom). A kis válság 
"makrogazdasági" és politikai leírása megtalálható: Juhász Lajos: Az 1869-i 
"pénzválság" es a bankkérdés, in: Századok, 73 (1939) 1-3. című tanulmányában. A 
Gregersen Gudbrand elleni csődület éppen nem említtetik Juhász L. fenti 
munkájában, holott az elsők közötti és méreteit tekintve sem jelentéktelen 
esetről volt sző. Miként a norvég evangélikus származású vállalkozót nem vették 
be a válság történetébe, úgy én — bár tudom, hogy ez nem indoklás — e 
korreferátum erejéig a válság történetét hagyom ki a csődből, egyszerűen azon 
ismereteim híján, amelyek ezt az "egyedi" esetet a nagy történetbe 
beágyazhatnák. A csődper iratai az eljárás menetének szempontjából négy részre 
oszlanak: a csődület megnyitása, a keresetek benyújtása, a leltár és a csődület 
lezárása. Ebből az első és az utolsó "térfogatra" nem számottevő iratmennyiség, 
jelentőségük más irányú. 

A leltár felöleli a vagyonbukctt összes vagyonát, a leltárkészítök figyelme 
az ügy jellegénél fogva inkább az üzleti szférában fölhalmozódott javakra 
összpontosult. Nem értvén a technikatörténethez, csak sejtem, hogy ebből a 
szempontból becses forrás lehet a fürésztelep részletes tárgyi leírása. (A lakás 
leltára sajnos nem annyira részletes, de összehasonlító vizsgálatra mégis 
alkalmas.) 

A negyedik iratfajtának, a benyújtott követeléseknek a legnagyobb részét a 
váltók teszik ki és csak jóval kevesebb állami (adóhivatali) illetve 
számlakövetelés van az iratok között. 

A váltók szabványos adatainak táblázatokba rendezését Vidor Péter végezte 
el házi számítógépen. 

A vagyonbukott 

Gregersen Gudbrand norvégiai evangélikus "szabadparaszti" családban 
született 1824-ben, olyan időben, amikor az amúgy "jó család" iriyagi helyzete 
nem volt kedvező. A fiú ácsmesterséget tanult, és a vasú tépi tkezések nyomán 
jutott el Magyarországra, ahol megtelepedett, megnősült, és az 1848-at követó 
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évtizedben fokozatosan önállósította magát. Ez független céget és saját tőkére 
való támaszkodást jelentett. 

Gregersen Gudbrand 1869-ben átmeneti helyzetben volt, nevezetesen: egyrészt 
már tehetős ember (megvan a szobi birtoka, a fatelepe a Vizafogón és már 
birtokában van az a ferencvárosi két Nyul — ma: IX. Szamuely — utcai telek is, 
amelyre majdan a család palotácskája épül), másrészt viszont a vagyon még 
nincsen a jövőre nézve biztonságban (gyermekei még nem nőttek fel, oldalági 
rokonait pedig — sajátos mentalitás ! — Gregersen Gudbrand saját maga nem 
veszi be egyenrangúként a cégbe). 

Gregersen tehát már vállalkozóként kapcsolódott be a magyarországi 
vasútépítések második (és egyben első nagy) föllendülésébe. 1869-ben például 
Magnus Nilsen (Pest) és Franz Bandeson (Innsbruck) nevű társaival az 
alföld-fiumei vasút nagyvárad-eszéki szakaszának építési igazgatóságával 
szerződött, de volt megbízása az arad-temesvári vasút építészeti igazgatóságától 
is a Maros-híd megépítésére (bár ezt csak a szerződés fölmondásából tudjuk). 

Az 1869. évi válság (a korábbi évek hirtelen pénzbőségére következő, 
árfolyameséssel társuló valuta- és hitelszűke, amely utóbbiakhoz a rossz 
termésből fakadó elégtelen kivitel is hozzájárult) első áldozatai közé tartozó 
Gregersen Gudbrand bukásának fő okait az 1869-évi szárazságban (nem lehetett fát 
úsztatni), mások fizetésképtelenségében, a személyi hitel elapadásában, az 
értékpapírok árfolyamának zuhanásában és veszteséges vállalkozásaiban jelölte 
meg. Hangsúlyozni kell, hogy a csőd csak fizetésképtelenséget jelent, de nem 
azt, hogy valakinek több a tartozása, mint a tőkéje. A csőd nem jelent 
mindenképpen vagyoni veszteséget. Tudták ezt a Gregersen legnagyobb hitelezői 
közül kijelölt csődgondnokok is: már az eljárás ideje alatt ingatlanokat 
vásároltak a jogilag cselekvésképtelen bukott cég javára. 

A váltók elemzése 

Vagyonleltárának végösszege kb. 1.100.000 (feltehetőleg osztrák értékű) frt 
körül volt, teljes vagyonmérlegében az aktív oldal több, mint 400.000 frt-os 
többletet mutatott a passzívákhoz képest. Az 1 millió frt körüli tartozások 
kétharmadát a váltótartozások (Acceptanconto) tették ki. Természetesen ez nem 
jelenti azt, hogy a tartozik és követel oldal különbözetét közvetlenül Gregersen 
Gudbrand tiszta vagyonának tekinthetnők. Egyrészt Gregersen úgy ment csődbe, 
hogy közben cége tovább üzemelt, ami — miként arra utaltak is — a tökéletesen 
pontos leltár fölvételét igencsak megnehezítette, másrészt pedig a cég 
követelései között — főleg ami a fabeszerzéseket illeti — voltak vitatottak. 
Talán nem is érdemes a tiszta vagyon nagyságát mérlegelni, mivel ennek 
szerkezete sem állapítható meg, ugyanis nem tudhatjuk, hogy a követelések mely 
részével állítandók szembe a, tartozások. Ha viszont az összes aktívumot 
tekintjük a vagyoni helyzet fokmérőjének, akkor a passzívákat is kezelni kell. 
Egy rövid példával: dönteni kell abban, hogy az egy forint melletti semmi 
adósságot vagy az egymillióegy forint mellett egymillió forint adósságot 
tekintsük-e nagyobb vagyonnak. Ugy gondolom kimondható, hogy a vagyon vagy nem 
mérhető egy mérőszámmal, vagy pedig valamilyen meghatározással vagy modellel 
szűkiteni kell a vagyon fogalmát, de akkor mérőszámunk csak a definiált 
körülmények között helytálló. 

Már említettem, hogy a passzívák kb. 60 %-ban váltóelfogadványok voltak. Ez 
a közel 640.000 frt o.é tartozás 195 elfogadott váltóból tevődik össze (ha 
ideszámítjuk azt a néhány szívességi váltót is, ahol Gregersen mint rendelvényes 
-- intézményes — szerepel). 
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A váltó egy szabványosított — és ezért piaci forgalmazásra alkalmas — 
fizetési ígéret, amelyet különleges jogokkal bástyáztak körül és ezért szilárd 
fizetőeszköz lehet. Kötelező tartozékait tekintve körülbelüli formája: X 
utasítja 1/0/, t/0/ hely- és "időpontban Y-t, hogy 1/1/, t/l/ hely- és időpontban 
fizessen Z-nek p pénzösszeget. Szokásos, de nem kötelező hozzáfűzni még azt, 
hogy a fizetendő összeg meghatározott nemű ellenértékét X megkapta Z -tői és X 
kéri Y -t, hogy fizetési kötelezettségét vegye számadásba. A váltó forgatható: Z 
hátiratolhatja W javára, de ekkor ő is a lehetséges váltóadósok sorába lép. A 
váltó ellenértéke mindazokon követelhető, akiknek aláírása azon szerepel. Bár a 
nem kötelező tartozékok sora még folytatható, célunkhoz ennyi is elég. (V.ö. 
még: 1. ábra) 

Első pillantásra 195 váltó nyolc szabványos adata megvilágíthatja az 
eladósodás folyamatát. Sajnos nem így van. Bár a 2. ábrán és az 1. táblázaton 
úgy látszik, mintha Gregersen adósságai nőnének, de 1./ ebben nincsenek benne a 
november eleje előtt lejárt váltók, tehát nem tudjuk, hogy akár pár nappal 
korábban is milyen alakú lett volna a görbe, 2./ mégha adósságai nőnek is, 
valójában a fizetési teher az érdekes, amit a lejáratok sűrűsödése mutat meg. Ez 
megvan hónapos összegzésben (2. táblázat) és napi bontásban is. Ebből látszik, 
hogy a csőd első 6 hónapjában 52.100 frt-ot kellett volna visszafizetnie (az 
összes váltőadósság 8 %-a!). El kell még készíteni a 2. ábrának megfelelő 
grafikont úgy, hogy a különböző (3, 4, 5, 6 hónapos) lejáratú.váltók külön-külön 
összegeztessenek, jóllehet a 3. táblázat sugallja a végeredményt: Gregersen 
Gudbrand augusztusban és szeptemberben kevesebb hosszúlejáratú váltót és ennél 
jóval több rövidlejáratú váltót fogadott el. Már a havi bontásból is látszik, 
hogy a váltótartozások közel kétharmadát november és december folyamán kellett 
volna visszafizetni, ami még az összes aktívumra vetítve is súlyos teher (közel 
30 %). Tehát a grafikon nem értelmezhető növekedési görbeként. De itt kell 
megjegyezni, hogy a váltótartozások teljes ellenértéke sem állhatott Gregersen 
rendelkezésére, mivel a névértékeket nyilván a megfelelő — de nem ismert 
kamatlábú — kamattal deflálni kellene. 

Tekintsük át, hogy kik bocsájtották ki vagy forgatták tovább a váltókat 
vagy kik rendelkeztek velük. Ha a váltók számát vesszük alapul, akkor -podhrágyi 
Popper Lipót az első 16 forgatmánnyal, utána Gregersen Gudbrand, Kohn Jakab és 
Krieser (Krizsa) József következnek. Ebből Gregersenről tudjuk, hogy ő csak az 
alföld-fiumei vasút építésében vele együtt résztvevő Magnus Nilsen által 
elfogadott szívességi váltók esetében szerepel kibocsájtóként. Krieser J. egy 
felvidéki fakereskedő, aki általában pesti bankoknál vagy fanagykereskedőknél 
számítoltatta le váltóit, Kohn Jakab pedig Popper Lipót faktora. Az összeg 
szerinti megoszlás csak megerősíti Popper központi helyzetét. Popper nem 
bocsájtott ki váltót, viszont Kohn Jakab saját rendeletére szóló váltókat 
forgatott tovább Popperre, miközben két esetben márók által kibocsájtott 
váltóknak Kohn J. az utolsó forgatója. A komáromi Neumann Adolf viszont 
közvetlenül Popper rendeletére bocsájtott ki váltókat (2 db). E tények egyébként 
csak alátámasztják azt, amit már tudhattunk: Popper Lipót a Kövér György 
referátumában kifejtett értelemben vett kereskedő-bankár volt. A már említett 
Krieser József, valamint Scheinberger Alajos felvidéki fakereskedők még távol 
álltak attól, hogy a fakereskedelem bankárai lehessenek. Váltóikat többek között 
pesti magánbankárokra (Wahrmann) vagy tekintélyes fakereskedőkre (Neuschlosz 
Bernátra, Lord Josefre és a Neuschlossokkal valószínűleg rokoni kapcsolatban 
álló Sachs Marcusra) forgatták. Külön említést érdemel a Gregersen legnagyobb 
váltóhitelezői közé tartozó Luczenbacher Pál, aki Gregersen vállalkozótársa és 
egyben gyámolítója is volt a korábbi időkben, de talán annak nevezhető e csőd 
idején is. Azt, hogy tőkeerősebb, mint Gregersen, jól mutatja, hogy saját 
rendeletére szóló váltóit nem forgatta tovább, a paternális viszonyt pedig 
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egyrészt az, hogy váltókövetelései között hat darab olyan, amelyet 1869 tavaszán 
nem mutatott be, igy következő alkalommal már csak 1870 megfelelő időpontjain 
követelhette őket, másrészt pedig az, hogy Gregersen a Luczenbacher-féle 
adósságait néhány nappal a csöd előtt jelzálogosította. 

Nem ismertetem most a váltók nyolc szabvány adata szerint szerkeszthető. 
kereszttáblákat, csak egy kereszttáblára térek ki. Ha az értékzáradékot (a 
kibocsájtó által átvett érték) és a lejáratának időtartamát hasonlítjuk össze, 
(4. tábla) akkor a kis súlyt képviselő rozs, gabona ellátás egyértelműen három 
hónapos váltók, formailag ide sorolható a bizonytalan tartalmú "in mir selbst" 
(magamban) záradékú váltó is. Egyértelműen hosszú lejáratúak (6-5-4 hónap) az 
építőfáról szóló váltók és érdekes módon formailag idetartozik az egyetlen 
készpénzről szóló váltó. Kétarcúak az értékzáradék nélküli, valamint 
számlabenyújtásról és áruátvételről szóló váltók. Jól látszik, hogy vagy három, 
vagy hathónaposak, a négy vagy öthónapos esetek '— gyaníthatóan — egy-egy 
nagyobb tartozás visszafizetésének elnyújtásából keletkeztek. Talán — jobb 
híján — föltehető, hogy e kétarcú fajták között a hosszúiéjáratúak az 
épületfához hasonlóan készlétfölhalmozást finanszíroztak, míg az értékzáradék 
nélküli háromhónaposok (a rajtuk szereplók neveiből ítélve) gyakran sejtetnek 
pénzügyi áthidalásokat. Nem végeztük el, de meg lehetne nézni, hogy a váltók 
lejárata összefügg-e továbbforgathatóságukkal, vagy sem. 

Végezetül szeretnék kitérni a kibocsájtók, a rendelvényesek és a váltók 
bemutatói névsorának összehasonlítására. A 195 váltót legalább 73 személy 
bocsájtotta ki, (két eset bizonytalan) ezek közül hatan csak kibocsájtók. Ez 
utóbbiakat ebben a viszonyban mint valakiknek másoknak az ügynökeit 
tekinthetjük. Az ugyancsak 73 azonosított rendelvényes közül a kibocsájtók 
között hat fő, viszont az utolső forgatmányosok között 25 fő nem szerepel. A 90 
utolsó forgatmányos közül 45-en nem szerepeltek a rendelvényesek között. A 
váltóelfogadások menetrendje gyakorta sejteti, hogy egy-egy adósságot nem egy, 
hanem több váltóra bontva fogadtatták el, majd a különböző váltókat 
rendelvényesük esetleg már kibocsájtásuk napján, de legföljebb két napon belül 
továbbforgatta különböző cégekre, tehát a hiteleket végülis alkalmi társulások 
nyújtották. Amiről itt sző van az régi, de olajozotan működő kereskedelmi 
technika. Ezt azért tartom fontosnak, mert gyakran mondjuk azt, hogy a magyar 
tőkés hitelrendszer 1867-tól kezdett igazán kiépülni. Nem vonom kétségbe a 
"credit mobiller"-típusú bankok újitásait, de fontosnak tartom, hogy a "modern 
tőkés hitelrendszer kialakulását" legalább részben tekintsük úgy, hogy a 
hitelezés korábbi képlékeny, nem hivatalias — és bár ezeknek áraként szűkebb 
körű — , de tőkés rendszerét új formák, a részvénytársaság és a szakapparátusban 
intézményesült bizalom váltották föl, de az új formák között a régi technikák is 
működtek. A váltótörvények nem vezethették be a váltót. Az viszont kétségtelen, 
hogy az állam és a jog hozzájárulhatott elterjesztéséhez. 

Sajnos szinte lehetetlen fölmérni, vajon a hitelügyletek hány százaléka 
történhetett a részvénytársasági hálózaton kívül, vagy megfordítva: hány 
százaléka játszódott az "özvegyasszonyok hálózatán" belül, vagyis komolyra 
fordítva a szót, olyan magánszemélyek és cégek között, akik és amelyek 
többségének könyvelését nincsen reményünk megismerhetni. 
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1. sz. táblázat 

A VÁLTÚADÓSSÁG FÖLHALMOZÁSA 

KELET /l/ DB ÉRTÉK /2/ SZÁZALÉK KOMULÁLT KOMULÁLT 
ÉRTÉK 72/ SZÁZALÉK 

1222 1 2 600 0 41 2 600 0 41 
0116 1 5 000 0 78 7 600 1 19 
0201 1 10 202 1 60 17 802 2 79 
0203 1 2 000 0 31 19 802 3 10 
0206 1 5 000 0 78 24 802 3 89 
0312 1 10 000 1 57 34 802 5 45 
0501 1 3 000 0 47 37 802 5 92 
0503 1 4 800 0 75 42 602 6 67 
0508 2 7 000 1 10 49.602 7 77 
0513 1 3 000 0 47 52 602 8 24 
0515 1 3 648 0 57 56 250 8 81 
0519 1 5 171 0 81 61 422 9 62 
0523 2 8 046 1 26 69 468 10 88 
0527 1 2 323 0 36 71 790 11 25 
0530 1 2 400 0 38 74 190 11 62 
0531 2 4 600 0 72 78 790 12 34 
0604 1 4 753 0 74 83 543 13 09 
0605 3 9 724 1 52 93 267 14 61 
0606 1 3 830 0 60 97 097 15 21 
0609 1 2 077 0 33 99 174 15 54 
0610 1 4 585 0 72 103 759 16 25 
0612 2 5 000 0 78 108 759 17 04 
0613 1 3 000 0 47 111 759 17 51 
0614 1 1 817 0 28 113 575 17 79 
0616 2 5 082 0 80 118 657 18 59 
0617 2 5 000 0 78 123 657 19 37 
0618 1 2 546 0 40 126 203 19 77 
0620 1 5 444 0 85 131 648 20 62 
0622 2 13 000 2 04 144 648 22 66 
0623 1 3 127 0 49 147 775 23 15 
0625 2 5 949 0 93 153 724 24 08 
0626 2 7 546 1 18 161 270 25 26 
0630 1 3 342 0 52 164 612 25 79 
0701 4 6 608 1 04 171 221 26 82 
0702 6 27 658 4 33 198 879 31 16 
0707 3 2 806 0 44 201 685 31 60 
0708 2 3 514 0 55 2C5 198 32 15 
0709 1 1 466 0 23 206 665 32 38 
0715 4 7 725 1 21 214 390 33 59 
0716 3 9 987 1 56 224 377 35 15 
0723 1 2 574 0 40 226 951 35 55 
0728 2 2 130 0 33 229 081 35 89 
0731 2 2 300 0 36 231 381 36 25 
0800 1 544 0 09 231 924 36 33 
0801 3 5 115 0 80 237 039 37 13 
0802 1 6 000 0 94 243 039 38 07 
0803 5 14 .642 2 29 257 681 40 37 
0805 2 10 .000 1 57 267 681 41 93 
0806 1 2 .033 0 32 269 714 42 25 
0807 1 325 0 05 270 039 42 30 
0810 6 24 .160 3 78 294 199 46 09 
0811 2 4 .300 0 67 298 498 46 76 
0813 2 12 .000 1 88 310 498 48 64 
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1. sz. táblázat (folytatás) 

KELET /l/ DB ÉRTÉK /2/ SZÁLALÉK KOMULÁLT KOMULÁLT 
ÉRTÉK /2/ SZÁZALÉK 

0815 1 5 000 0 78 315 498 49 42 
0816 1 4 000 0 63 319.498 50 05 
0817 1 534 0 08 320 033 50 13 
0819 2 5 906 0 93 325 939 51 06 
0821 1 1 310 0 21 327 249 51 27 
0824 4 16 998 2 66 344 247 53 93 
0826 3 4 226 0 66 348 474 54 59 
0827 2 8 258 1 29 356 731 55 88 
0828 1 2 300 0 36 359 031 56 24 
0830 3 18 000 2 82 377 031 59 06 
0831 2 3 548 0 56 380 579 59 62 
0901 1 1 705 0 27 382 284 59 89 
0902 3 4 996 0 78 387 280 60 67 
0904 2 5 394 0 84 392 674 61 51 
0905 1 4 000 0 63 396 674 62 14 
0909 6 23 482 3 68 420 155 65 82 
0910 2 6 815 1 07 426 971 66 89 
0911 1 3 102 0 49 430 072 67 37 
0912 1 1 106 0 17 431 178 67 55 
0913 4 8 951 1 40 440 130 68 95 
0915 2 3 388 0 53 443 518 69 48 
0916 2 8 619 1 35 452 137 70 83 
0920 1 2 184 0 34 454 321 71 17 
0921 6 22 023 3 45 476 344 74 62 
0923 6 24 070 3 77 500 413 78 39 
0924 2 2 400 0 37 502 813 78 77 
0925 3 6 284 0 98 509 097 79 75 
0927 1 1 706 0 27 510 803 80 02 
0928 1 8 000 1 25 518 803 81 27 
0930 4 15 770 2 47 534 573 83 74 
1001 4 10 102 1 58 544 675 85 33 
1002 3 12 837 2 01 557 512 87 34 
1004 1 668 0 10 558 180 87 44 
1005 3 18 600 2 91 576 780 90 36 
1006 1 2 270 0 36 579 050 90 71 
1009 2 7 442 1 17 586 492 91 88 
1012 1 3 307 0 52 589 799 92 40 
1015 2 5 000 0 78 594 799 93 18 
1016 2 9 240 1 45 604 039 94 63 
1021 2 1. 573 0 25 605 612 94 87 
1023 2 3 000 0 47 608 612 95 34 
1027 2 8 000 1 25 616 612 96 60 
1029 4 21 731 3 40 638 343 100 00 

Megjegyzés: /!/ 1222 = 1868. 12. 22., a továbbiakban az utolsó két szám-
jegy a napokat, az előtte álló/k/ a hónapokat jelölik. 

/2/ = Osztrák értékű (o.é.) forint (frt), illetve krajcár (xr). 
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2. sz. táblázat 

A váltók megoszlása lejárat szerint 

Kelet 
Váltók 
száma 
db 

Összes 

db 
Érték 

össz-
érték 

1869. 10. 3-1. •4 6.341.-

1869. 10. 4 6.341.-

1869. 11. 00 1 544.-
11. 01 6 10.141.-

11. 02 2 8.546.-
11. 03 6 19.442.-
11. 05 2 8.400.-
11. 06 2 5.863.-

11. 07 1 325.-

11. 08 2 7.000.-
11. 09 1 2.077.-

11. 10 6 26.972.-
11. 11 2 4.300.-
11. 13 3 15.000.-

11. 14 1 7.773.-

11. 15 1 3.648.-
11. 17 1 534.-

11. 19 3 11.077.-
11. 20 1 5.444.-
11. 21 1 1.150.-
11. 22 1 6.500.-

11. 23 3 11.173.-

11. 25 1 4.800.-

11. 26 2 2.492.-
11. 27 2 5.581.-
11. 28 2 3.300.-
11. 30 4 19.488.-
11. 31 2 3.300.-

1869. 11. 59 194.870 
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Kelet 
Váltók 
száma 
db 

Összes 

db 
Érték 

Össz-
érték 

1869. 12. 01 1 3.432 -

12. 02 5 14.675 -

12. 04 1 4.753. -
12. 05 3 9.724 -

12. 07 1 888 -

12. 08 1 1.500 -

12. 09 3 13.482 -

12. 10 3 9.773 -

12. 11 1 3.102 -

12. 12 3 6.106 -

12. 13 15.952 -

12. 14 1 4.000 -

12. 15 4 9.096 -

12. 16 2 5.121 -

12. 17 2 5.000 -

12. 20 2 3.494 -

12. 21 '4 19.432 -

12. 22 1 6.500 -

12. 23 4 16.629 -

12. 25 4 7.433 -

12. 26 1 6.000 -

12. 27 1 1.706 -

12. 28 1 1.130 -

12. 30 4 17.748 -

12. 31 2 3.548 -

1869. 12. 61 190.224 
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Kelet 
Váltók 
száma 
db 

Összes 

db 
Érték 

Össz-
érték 

1870. 01. 01 2 3.307.-
01. 02 3 10.207.-
01. 05 3 18.600.-
01. 07 1 994.-
01. 09 3 8.908.-
01. 10 1 2.815.-
01. 15 3 6.238.-
01. 16 2 8.557.-
01. 21 2 1.573.-
01. 23 2 8.215.-
01. 24 1 1.498.-
01. 26 1 1.681.-
01. 28 1 8.000.-
01. 29 2 8.000.-
01. 30 2 1.954.-
01. 31 1 3.100.-

1870. 01. 30 93.647 

02. 01 2 6.499.-
02. 05 1 4.000.-
02. 15 2 8.000.-
02. 16 1 4.000.-
02. 24 3 11.800.-
02. 26 1 1.600.-
02. 27 1 5.000.-

1870. 02. 11 40.899 
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Kelet 
Váltók 
száma 
db 

Összes 

db 
Érték 

össz-
érték 

1870. 03. 04 1 1.394.-
03. 05 1 4.000.-
03. 15 2 7.000.-
03. 16 2 9.549.-
03. 21 1 2.000.-
03. 23 1 1.800.-
03. 25 1 5.837.-
03. 26 1 5.531.-
03. 28 1 5.500.-

1870. 03. 12 45.211 

1870. 04. 01 3 4.056.-
04. 02 1 2.000.-
04. 06 1 2.270.-
04. 12 1 3.307.-
04. 15 2 5.000.-
04. 16 2 9.620.-
04. 23 2 3.000:-
04. 26 1 5.350.-
04. 28 1 5.350.-

1870. 04. 14 39.953 

1870. 05. 01 1 10.202.-
05. 03 1 2.000.-
05. 06 1 5.000.-

1870. 05. 3 17.202 



315 

Váltók Összes Össz-
Kelet száma Érték érték 

db db 
70. 06. 12 1 10.000.-

1870. 06. 1 10.000 

ÖSSZESEN 195 638.347 
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2. sz. táblázat 

K E L T (IDÖ) / L E J Á R A T 
(Értékösszeg 100 Ft-ban, váltók száma) 

L E J Á R A T I D E 3 E (hónap) 

1 8 6 9 1 8 7 0 
hónap 2 3 4 5 6 Össz. 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

00 0 
0 

348 
6 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

348 
6 

26 
1 

50 
1 

172 
3 

100 
1 

05 0 
0 

0 
0 

0 
0 

50 
2 

389 
11 

439 
13 

26 
1 

413 
12 

06 0 
0 

0 
0 

43 
2 

273 
7 

541 
16 

857 
25 

18 
1 

298 
8 

541 
16 

07 0 
0 

19 
2 

181 
8 

166 
7 

300 
11 

666 
28 

19 
2 

181 
8 

166 
7 

300 
11 

08 0 
0 

1014 
30 

94 
5 

92 
4 

290 
6 

1490 
45 

1014 
30 

94 
5 

62 
3 

320 
7 

09 40 
1 

1099 
33 

201 
6 

24 
2 

175 
7 

1539 
49 

40 
1 

1100 
33 

201 
6 

24 
2 

161 
6 

13 
1 

10 0 
0 

372 
10 

64 
2 

264 
5 

335 
12 

1035 
29 

372 
10 

64 
2 

264 
5 

335 
12 

összesen 40 
1 

2852 
81 

583 
23 

869 
27 

2030 
63 

6374 
195 

63 
4 

1946 
59 

1900 
61 

935 
30 

408 
11 

451 
12 

398 
14 

172 
3 

100 
1 

Megjegyzés: a "00" hónapmegjelölés az 1869. májusa előtt kiállított 
váltókra vonatkozik. 
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2. sz. táblázat 

V A L U T A Z Á R A D É K 1 NEME/LEJÁRAT 
(Értékösszeg 100 Ft-ban, váltók száma) (hónap) 

2 3 4 5 6 Összesen 

* 40 2279 118 469 1039 3945 

1 49 5 17 38 110 

BARE 0 0 0 0 6 6 
(készpénz) 0 0 0 0 1 1 

BAUHOLZ 0 0 136 402 422 960 
(épületia) 0 0 4 10 10 24 

KORN 0 159 0 0 0 159 
(gabona) 0 6 0 0 0 6 

KOSTE 0 31 0 0 0 31 
(prolongáció) 0 1 0 0 0 1 

M.SELBST 0 143 52 0 0 195 
(nálam) 0 4 4 0 0 .8 

RECHNUNG 0 142 158 0 513 813 
(számla) 0 11 6 0 12 29 

ROGGEN 0 40 0 0 0 40 
(rozs) 0 6 0 0 0 6 

WAAREN 0 56 121 0 50 227 
(áru) 0 4 4 0 2 10 

Összesen 40 2850 585 871 2030 6376 
1 81 23 27 63 195 

1 A rendelvényes által a kibocsájtó részére átadott érték. 
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1. sz. ábra 
Egy váltő másolata 
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S. »z. abra 

A váltótahar folhala 

DATUM 1 8 3 4 S 6 7 

(százazér o .a . f o r i n t ) 

0438 * 
0S03 * 
0306 » 
0300 * 
0318 « 
0313 » 
0318 a 
0381 a 
0384 a 
0387 a 
0330 a 
0608 a 
0603 a 
0608 a 
0611 a 
0614 a 
0617 a 
0680 a 
0683 a 
0686 a 
0689 a 
0708 a 
0703 a 
0708 a 
0711 a 
0714 a 
0717 
0780 
0783 
0786 
0789 
0801 
9804 
0807 
0810 
0813 
0816 
0819 
0888 
0883 
0888 
0831 
0903 
0906 
0908 
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DATUM 

6912 
9919 
9919 
9921 
9924 

1993 
1999 
1999 
1912 
1919 
1919 
1921 
1924 
1927 

(szazazcr o . t . f o r i n t ) 
* 

* 
* 

* 
» 

< 
* 

* 
« 

* 
* 
« 
* 

* 



RENDI TÁRSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÓDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Kövér György: 

EGY KERESKEDÓ-BANKÁR KAPCSOLATRENDSZERE (KOHN I. I. 1869-ES CSÖDPERÉNEK 
TANULSÁGAI) 

Bevezető fogalom-értelmezés 

A "kereskedő-bankár" terminus nem használatos a magyar gazdaságtörténeti 
irodalomban. Sz angol "merchant banker" tükörfordításaként alkotott 
szóösszetétel tehát indoklásra szorul. Az angol kifejezés egyrészt az eredetre 
utal: A "kereskedő-bankárok" pénzügyi műveletei zömmel kereskedelmi 
tranzakciókból nőttek ki és maguk a személyek is a kereskedelemben kezdték 
karrierjüket. Másrészt viszont megkülönböztetésül szolgál a "tiszta" 
bankároktól, akiket azután privátbankárokként emlegettek, szembeállítva őket a 
részvénytársulatokkal. A magánbankárok főként betétek kezelésével foglalkoztak s 
ez rendszerint bankjegykibocsátással kapcsolódott össze. /I/ Ráadásul egészen a 
legutóbbi évekig csaknem minden kereskedő bank preferálta a "kereskedő" 
elnevezést. /2/ 

Az európai kontinens országainak- többségében, ahol a bankjegykibocsátás 
állami monopólium vagy szigorú állami jogosítvány kérdése volt, nem találni 
megfelelőjét az angol bankárnak. A szárazföldi magánbankár lényegében a 
szigetországi értelemben vett kereskedő-bankár. /3/ A Rajna-vidék bankárjai még 
jóval azután is néha "bizományosnak" vagy egyszerűen "kereskedőnek" nevezték 
magukat, hogy föfunkciójukká a bankügyletek váltak. /4/ Az osztrák magánbankok 
többsége is nagykereskedő házak cégére mögött működött. /5/ A pesti 
adólajstromok és címjegyzékek alapján ítélve a terménykereskedelem és a 
banküzlet összefonódása nálunk is gyakori volt. /6/ Kohen I. I. nemcsak eredetét 
tekintve volt kereskedő, hanem míg a cégjegyzékben "Produktenhandler"-ként 
szerepelt, a csődiratok között található váltók jelentós része fizetőhelyként a 
"Bankhaus"-at említi. /7/ Ez indokolja az adekvát terminológia megválasztását. 

A kereskedő-bankár egyszerre jelent céget és személyt. Céget, mely üzleti 
kapcsolatban áll a gazdaság térbeli rendjében, ágazataiban és szerveződési 
szintjein különböző pontokon elhelyezkedő más cégekkel, vállalatokkal. A személy 
pedig családi, rokoni kapcsolatokon keresztül épül be a tágabb társadalmi térbe 
és hierarchiába. A primér gazdaság- és társadalomszerveződési egységek egymásnak 
való megfeleltetése révén (cég, vállalkozás illetve család, rokonság) kívánjuk 
egy kereskedő-bankár társadalom-gazdasági kapcsolatrendszerét feltérképezni. 

A csódiratok elemzésének lehetőségei és korlátai 

Amikor az 1869-es "kis válság" idején, november 2-án, Kohen I. I. 
fizetésképtelensége miatt csődöt kért maga ellen, akkor az 1861-es országbírói 
értekezlet határozata értelmében Magyarországon lényegében ismét az 1840: 12. 
tc. volt hatályban csődtörvényként. Nem kívánjuk a törvény sajátosságait és 
fogyatékosságait elemezni, /8/ forrásunkat, a törvényes eljárás során 
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keletkezett iratköteget kizárólag vizsgálati szempontunkból kiindulva próbáljuk 
értékelni. 

Bár a csöd alanyának tekintett "vagyonbukott" egyéni cég esetében a céget 
és a személyt egyaránt jelenti, az iratokbol mégis elsősorban a cég működése 
rekonstruálható. A benyújtott követeléseket már maga a törvény másként értékeli: 
az alkalmazott szerződéses igénye a II. osztályba, a házastárs szerződéses 
igénye (ha nincs betáblázva) a negyedik osztályba soroltatik. A családi 
viszonyok rekonstrukciójánál ezért kiegészítő forrásokhoz nyúltunk (anyakönyvek, 
árvaszéki iratok). /9/ A nyilvános számadásra nem kötelezett vállalatok másik 
lehetséges forrásfajtáját nem vizsgálhattuk, mivel a tárgyalt cégek a 
cégbíróságok létrehozása előtt megszűntek. Más, a forrástani szempontból 
kritikus 1876-os évet túlélő bankházak cégbírósági iratainak ismeretében 
összehasonlításként megjegyezzük, hogy a csődiratok sokkal több és főként 
finomabb elemzési lehetőséget hordoznak a cég gazdasági természetét illetően. 

A csődiratok között feltalálható részletes mérleg nemcsak a 
vagyonszerkezetre és életmódra vonatkozóan nyújt fontos információkat, /10/ 
hanem az üzlet 2 fő profiljára is. Mivel azonban, mind a hitelezők, mind a 
vagyonbukott a békés kiegyezésben érdekelt, egy sor olyan forrás nem jött létre, 
amely csak az eljárás végigvétele esetén születhetett volna meg. Kohen I. I. 
"vagyontételeinek teriedelmessége miatt" haladékot nyert "vagyoni állapotának 
hit alatti felfedése alól, majd á~~ hitelezőkkel kiegyezve bukása okainak 
kimutatása íi szükségtelenné vált. Az iratok között így csak cselekvő 
vagyonleltárt találhatunk, s bár meg lehet éppen próbálkozni a benyújtott 
követelésekből a mérleg passzív oldalának megszerkesztésével, az eljárás csak 
annak sontnás megállapításával járt, hogy Kohen I. I. november „ elejei 
fizetésképtelenségét valószínűleg "szenvedőleg álló vagyonállapota" is 
alátámasztotta.. Pontosnak mondható mérleget azonban nem sikerült készítenünk. 

Sokkal fontosabb, (és máshonnan be nem szerezhető) információt nyújtanak 
azok a folyószámlakivonatok, amelyek a követelések IV. osztályába kerültek. A 
magyar csődtörvény a "személyes hitel emelése" érdekében tudatosan "kivált-
ságolta" a váltóköveteléseket, /ll/ amikor azokat a III. osztályba sorolta. A 
csődiratok között föllelt csaknem 150 váltómásolat (a számlakivonatokkal és a 
leltárral együtt) az üzleti kapcsolatok mélyfúrásos feltárására nyújtott 
lehetőséget. Igaz, hogy a többnyire háromhavi lejárat miatt csak az utolsó 3-4 
hónap eseményeibe, tranzakcióiba ad betekintést, de ez is dinamikusabb, mint az 
évvégi kiglancolt mérleg állóképe. 

Fölvethető még, hogy a fizetésképtelenség bejelentése előtti 3-4 hónap nem 
egy "normális" időszak a cég életében. Ehhez azonban tudnunk kell, hogy az 
1869-es év első felében Kohen I. I. döntő lépést tett a kereskedő firma 
bankházzá alakítása útján, amely — a tőzsdei árfolyamhanyatlás körülményei 
között — a csődhelyzetet is előidézte. A válságszituáció ugyanakkor olyan 
elhárító mechanizmusokat is felszínre hozott, amelyek "normális" 
konjunkturamenet esetén láthatatlanok maradtak volna. Hogy egy bankár kikhez 
fordul és fordulhat a bajban és milyen eszközöket választ, az valószínűleg 
legalább olyan fontos és jellemző reá és üzletére nézve, mint a fellendülés 
tranzakciói. 

A cég felépítésének rekonstrukciója 

Kohen I. I. terménykereskedő cégét 1857 januárjában protokollálták Pesten a 
Két sas (ma: Guszev) utca 5 szám alatt, ahol bejelentett lakását is találjuk. A 
cég előzményéhez tartozik, hogy Kohen Ignácz a bécsi Politechnikum elvégzése 
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után apja szegedi dohányüzletében gyakornokoskodott, majd apja halála után a 
"Kohen Ábrahám" cég vezetőjeként hat hönapos kereskedelmi útra indult "Né-
methonba, Belgiumba, Angliába, Frantziaországba, Olaszhonba". /12/ Kohen pesti 
cégének fő profilja a hatvanas években a dohánykivitel lehetett (az 1860. 
március 27-én kelt császári rendelet ugyanis ismét megengedte engedéllyel 
rendelkező magánszemélyeknek a szerződéses vásárlást, ám kizárólag kiviteli 
céllal), /13/ illetékhátralékainak kimutatása legalábbis több ilyen kontraktusra 
utal. 

Az 1869-es vagyonleltár tanúbizonysága szerint a dohányüzlet Kohen I. I. 
cégének továbbra is fontos része maradt (ld. I. melléklet). A cselekvő vagyon 
egyötödét adó árukészlet zömét kitevő dohány 70 %-a a Creditanstalt pesti 
fiókjával közösen vitt Státio utcai raktárban kapott helyet. A leltározott 
mennyiség csak felerészben illette Kohent, ugyanis a dohányimportot Maas Gusztáv 
mannheimi kereskedővel bonyolították le. Kohen dohányüzletének egyetlen 
kimutatható alkalmazottja az üzletvezető, a főraktárnok már a közös raktári 
vállalkozástól kapta fizetését. 

A könyvelés, levelezés és főként a finanszírozás feladatait Kohen bank- és 
váltóüzlete látta el, amely 16 alkalmazottat tömörített. A csőd idején Iz 
üzlethelyiséget a Bálvány (ma: Október 6-a) utca 13. alatti lakástól 
elkülönülten a József tér 6. számú épületben találjuk. Az alkalmazottak 
követelései alapján rekonstruálható az irodai nómenklatúra is: cégvezető, 
üzletvezető, 3 könyvelő, pénztárnok, 2 levelező, 2 szolga, 6 segéd. A per 
procura cégjegyzési joggal felruházott cégvezető, Beck Miksa ír alá minden 
váltót, s nyilván önállóan bonyolítja a napi ügyleteket. Beck egyébként a csőd 
következtében 1869 novemberében kerül a nemrég alakult Magyar Leszámítoló és 
Pénzváltó Bank igazgatói székébe. A Kohen bankház tisztviselői gárdájából került 
ki a dualizmus-kori magyar bankrendszer több azonosítható alakja: a főkönyvelő 
Kronberger Lipót a Magyar Általános Takarékpénztár elnöke, a könyvvezető Adler 
Gyula és a pénztáros Lustig Miksa önálló bank- és váltóüzlettulajdonos lett. A 
banküzlet további leágazásának tervére utal Stein Ernő 1869 szeptember elsejével 
kezdődő alkalmazása, aki viszont "egy pesti elsőrangú bankintézetnél volt 
előkelő állását" hagyta oda Kohen Bécsben nyitandó fiókjának üzletvezetőségéért. 
Meg is kezdte szeptemberben "az üzlet folytatásához kellő előleges munkálato-
kat" , azonban a csőd miatt végül a bécsi üzlet "csak terv maradt"7 

Hogy pontosan mikortól építette ki Kohen a korabeli viszonyokhoz képest 
igen nagy létszámot foglalkoztató bank- és váltóüzletét, az a csődiratokból nem 
állapítható meg. 1869 január elsejei hirdetésénél korábbi adatot nem találtunk, 
/14/ úgy hogy 1869 mindenképpen az extenzív növekedés és specializálódás éve 
.volt. Az aktív vagyonnak mindenesetre több mint fele különféle pénzintézeteknél 
elzálogosított értékpapírokban feküdt. A telepitvényes váltók fizetőhelyeként 
pedig mindenütt Kohen I. I. "Bankhaus" szerepel. 

Ha "business history" adaptált kategóriái szerint minősíteni akarjuk Kohen 
cégét, akkor a "vállalkozói vállalat" terminust találjuk a legmegfelelőbbnek. 
/15/ A specializáció következtében effektive két (perspektivikusan 3) egységre 
("üzletre") tagolt cégben már nyilván csak a stratégiai irányítás maradt a 
tulajdonos kezében, a bank- és váltóüzlet meg egyenesen menedzserképzőnek 
tekinthető a pesti bankéle2ben. Nincs semmi jele annak, hogy Kohen áruüzletét 
fel kívánta volna számolni, sőt a Creditanstalt pesti fiókjával való 
együttműködés (a fedezeti zálogbaadások révén) része a banküzlet expanziójának. 
Szervezetileg tehát igen modern és a kereskedő-bankár funkcióihoz tökéletesen 
megfelelő képződménnyel van dolgunk. A Kohen I. I. cég egyébként nemcsak 
családtagokat nem tartalmaz, hanem a 2 szláv nevű szolgát leszámítva 
felekezetileg is homogénnek tűnik. 
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A családi, rokoni kapcsolatok hálózata 

Kohen Ignácz 1856. május 6-án "mózesvallásu ritus" szerint kötött Pesten 
házasságot Figdor Emnával. (A Kohen és Figdor család leszármazását ld. a II. sz. 
táblázatban.) A házasság révén Kohen Ignácz köré egy Bécstől Szegedig húzódó 
rokonsági háló szövődött, amelynek csomópontjába Pest a leágazások révén került. 
Köpcsényi születésű apósa egy apai ágon Bécshez gravitáló internacionális 
gyapjúkereskedelmi vállalkozás pesti lerakataként a tolerált Kadisch Joachim 
vejeként 1832-ben került Pestre. /16/ S bár az após 1852-től önálló 
nagykereskedő céget jegyez Pesten, az 1869-es csődiratokban csak magánzóként 
szerepel. A Figdor családon belüli rokonság szorosságának értelmezésére élesen 
világít rá Figdor Klára elmebeteggé nyilvánításának ügye. /17/ Az orvosi 
vizsgálatot ugyanis "számos rokonok unszolására" a nagybácsi Figdor Zsigmond 
kérte, a szintén helyben élő is Figdor Zsigmonddal, valamint saját vejével 
haragban levő édesanya (Figdor szül.: Heller Sarolta) is elismerte 
tulajdonképpen ezt a jogát és csak a feljogosítottak körét igyekezett szűkebbre 
venni, azzal az érveléssel, hogy "nevezett folyamodó úr és Bécsben lakó két 
fivérén valamint itt helyben Goldberger Simonnál férjnél lévő leányomon kívül 
egyéb közeli rokonok (Kiemelés ~ K Gy) nincsenek"• Figdor Zsigmond pesti 
lányait tehát már nem számította a közeli rokonok közé és nyilván azok férjeit 
(Leopold Ignácot és Kohen Ignácot) sem. A gyám végül a nagyapai végrendelet 
végrehajtásával megbízott bécsi cég (I. Figdor & Söhne) akkori főnöke Gustav 
Figdor lett. 

A szegedi Kohen-Pollák famíliában első látásra a kétszer is előforduló 
nagybácsi-unokahug házasság ötlik szembe. Ez azonban nem számított ritkaságnak 
abban a korban. Kohen Ábrahám első házasságából származó fiai (Károly révén a 
Basch-okon keresztül még a Wodiánerekkel is távoli rokonságba kerültek) az 
ötvenes évek első felében Pesten nyitottak nagykereskedést, /18/ "Kohen 
testvérek" címen. Féltestvérük, Ignác ugyan követi a mobilitási pályát, de 
önálló céget alapít. Pedig semmilyen viszály nincs közöttük, ezt jól bizonyítja, 
hogy esküvőjén Károly a násznagy, /19/ és végrendeletébén /20/ Jakab is "kedves 
testvéreként" emlékezik meg "Naczi"-ról, sót Kohen Johannát is "Mutter"-ként 
említi. 

Kohen Ignác a házasságkötés után önálló lakásban élt feleségével és 
lányaival, nukleáris családja körében. A házassági•szerződésben, amit a leendő 
hitveseken kívül Kohen özvegy édesanyja és Figdor Zsigmond írt alá, a 20.000 
konvenciós forint hozomány mellé a férj 10.000 forint hitbért biztosított 
nejének. Az 1869-es csődleltárba felvett tárgyak közül a feleség csak a női 
szobabútor, a zongora és a konyhaneműek iránt "jelentett be tulajdoni igényt". 
Kohen I. I. üzleti döntéseit tehát formálisan a család nem befolyásolta. 

A cég a rövidlejáratú hitelkapcsolatok rendszerében (folyőszámladósságok, 
váltókövetelések, lombardkölcsönök) 

Ha azonban a csődeljárás során Kohen I. I. ellen bejelentett követelések 
dzsungeléból próbáljuk meg a rokoni kapcsolatok szerepét és jelentőségét 
kielemezni, másfajta megállapításra kell jutnunk. Természetesen Kohen Ignácz 
legnagyobb hitelezője nem a rokonság volt, hanem a Creditanstalt pesti fiókja 
(911.159 forintos lejárt követeléssel), azonban ennek fedezetéül el volt 
zálogosítva Kohen dohánykészlete, kukoricája és értékpapírjainak 80 %-a. A 
legtöbb 'váltókövetelést a Niederösterreicbische Escomptegesellschaft nyújtotta 
be, ezek zöme azonban (az összegből és az értékmegjelölésből láthatóan) szintén 



325 

az áruforgalomból származott. Ha azonban nemcsak a váltó benyújtójára (vagyis 
utolsó forgatmányosára illetve leszámítolójára), hanem a váltó keletkezésére és 
útjára is figyelmet fordltunk, érdekes eredményt kapunk. A Kohen I. I. ellen 
benyújtott durván félmillió forintos elismert váltókövetelésből 43,5 % 
közvetlenül a rokonság kezétől háramlott a kereskedő-bankárra. /21/ 

Kezdjük talán féltestvéreivel és szegedi nagybácsi-sógorával. A delikvensek 
pechére (ám az utókor történészének szerencséjére) a közeli rokonok szintén 
csődbe mentek, fgy nemcsak a megóvatolt váltókat tudjuk figyelembe venni, hanem 
a tényleges "váltóüzleti összeköttetést". /22/ 1869 augusztustól november 3-ig 
a Kohen I. Ti clg 63.¿00 forint ertékben fogadott el váltókat a Kohen 
testvérektől, s ebből 30.000-et augusztus 3-án, november 3-i lejárattal. 1869 
szeptember végén a szegedi Pollák & Pariss cégtől, illetve annak egyik tagjától 
Pollák Ignáccztól 11 db váltót, összesen 60.000 forint értékben "szívességből 
adottakat" vett át, lejáratkor pontos beváltást ígérve. /23/ Az így elfogadott, 
illetve telepített váltók azután valamelyik pesti vagy bécsi bank tárcájába 
vándoroltak azonnali leszámítoltatás céljából. Persze kereskedő-bankárunknak is 
voltak követelései féltestvéreivel és nagybátyjával szemben, de, hogy végül is ő 
vette igénybe a rokoni szívességet, az nem kétséges. 

Szintén csődbe sodort pesti sógora, Leopold Ignácz 75.000 forint "forgat-
mánybell tartozást" mutat ki /24/ Kohen váltóira, a viszonzásként adott váltók 
itt sem érik el a kapott hitelek összegét. Apósának váltókban 24.000 forinttal 
lekötelezettje, de szeptember végén (részben a vő iránti tartozás lerovása 
fejében méginkább az elzálogosítható értékpapírok átadása céljából 87.500 forint 
árfolyamértékű papírokat helyez nála letétbe és biztosítékként csak 44.580 
forint névértéket vesz, Kohen különböző igazgatósági tagságainak kellékeit /25/ 
illetve azok térítvényeit. Felesége bécsi nagybátyjainak (I. Figdor & Söhne; 
Ferdinánd Figdor) már nemcsak 15.000 illetve 12.000 forintnyi váltókövetelésük 
is van vele szemben. 

Összességében tehát 1869 késő nyarán és kora őszén a szűkebb és tágabb 
rokonság egyaránt jelentősen hozzájárult Kohen I. I. fizetőképességének 
fenntartásához, jóllehet saját likviditásuk is veszélyben forgo.tt. A 
leszámítolható, rokonilag zsirált váltók a pénzteremtést szolgálták, de végül is 
a visszkeresetek miatt a magyarországi rokonságnál tágabb kört tettek 
fizetésképtelenné. A jóval tőkeerősebb Figdorokat nem érintette különösebben az 
elszenvedett veszteség, pedig követeléseik nagyobbik része csak a IV. osztályba 
soroltatott. 

Alapító konzorciumok és vállalkozásfinanszírozás 

Végül is mire fordította és kivel társulva költötte el Kohen I. I. a 
váltóügyletek, lombardkölcsönök és számlatartozások révén előteremtett pénzt? 
Esetében nem csak arról volt szó, amire sógora, Leopold panaszkodott: "Milyen 
sanyarú volt annak helyzete, kinek a kitűnt tőzsdei válság közepette 
értékpapírok elzálogosítva voltak, és mily áldozatok árán lehetett csak a 
mindennap lejjebb- és lejjebb •• szálló árfolyamok által megkívántatott 
pótfedezésekre szükségelt pénzeszközöket az általános pénzhiány és a még 
általánosabb bizalmatlanság közepette megszerezni..." /26/ Kohen ugyanis — 
vérbeli vállalkozóként — a csődöt megelőző kritikus időszakban is befektetett. 
Akkor is, ha a társak elmaradoztak mellőle. Természetesen nem részletezhetjük 
invesztícióit, de néhány jellemző esetet felemlíteni nélkülözhetetlen. 

A csődleltár szerint Kohen tulajdonában (különböző helyeken elzálogosítva) 
levő értékpapírkészlet listavezetője árfolyamérték szerint a "Ganz" volt (az 
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összes papír 23,2 %-a). Az alapításra két kereskedővel (Blau Móric Pál és Brüll 
Ignácz & Co.) és két kereskedő-bankárral (Báron Testvérek. Wahrmann és Fia) 
társulva vállalkozott 1869 áprilisában, 1711 a részvények második részletének 
inkasszálására 1869 augusztusában már egyedül kerített sort. 

A korabeli sajtó úgy tudta, hogy Kohen bukását "nagyrészt az omnibus 
társulatért elvállalt kötelezettségek okozták", amelynek Kohen elnöke volt. /28/ 
Az Első Pest-Budai Omnibusz Részvénytársulat alapítása még 1868-ra nyúlt vissza, 
amikor a pályázatot elnyerő konzorcium, két külön pályázó társaságból fonódott 
össze: az egyikben eredetileg a Báron Testvérek, Mandl Ignácz és Perimutter 
Jakab folyamodtak, a másikban Rósa Lajos, Wahrmann Mór, Tschögl Ignácz és Kohen 
I. I. /29/ A Társaság beruházásai azonban egyre többre rúgtak és elhúzódtak, 
ezért Kohen (immár ismét egyedül) finanszírozó bankárként "a társasággal azon 
üzleti összeköttetésre lépett, hooy egy részről annak váltóéi fogadványait saját 
forgatmányával ellátván, leszámítolás útján a társaságnak pénzt teremtett: 
másrészt...forgatmányi kötelezettségének" fedezésére magának társasági 
részvényeket megtartott". 730/ A csődiratok tanúsága szerint Kohen 125.852,75 
forintnyi forgalomban lévő elfogadványai fedezésére 585 db névértékben 117.000 
forintot érő részvényt vett át, amit azonban november elejei árfolyamon már 
mindössze 14.040-re becsültek. (Hogy Kohen ezeket is elzálogosította azt talán 
mondanunk sem kell.) Az Omnibus Rt. mindenesetre 1869. december 5-én 
felszámolásra kellett, hogy elszánja magát. 

Ugyancsak még 1868-ra visszanyúló vállalkozás "érdektársa" volt — a 
társasági szerződés szerint 30 %-os teherrészesedéssel -- a titeli 
határőrvidéken. Freund Henrik, Kramer Ignácz és Beutsch Mór kereskedőkkel 
társulva 7.374 holdnyi területet 10 évre vett haszonbérbe. 

Az 1869-ben szintén fizetésképtelenné vált Stein Jeromossal, "pest-szegedi 
gabonakereskedővel" nemcsak "üzleti és vállalkozói összeköttetésben" allt, hanem 
több fekvő birtokot" is közösen vásároltak. /31/ 

A fontosabb gründolásokban és társas vállalkozásokban tehát érdemi 
családi-rokoni összefonódásokat nem tudunk kimutatni. A tágabb vállalkozói 
koaliciók megszerveződésében más tényezők (származási hely közössége, 
hitközségbeli elismertség, szakmai-bankári megbízhatóság) valószínűleg fontosabb 
szerepet játszottak, bár ismereteink mai szintjén ez kellően nem dokumentálható. 
Az azonban úgy véljük igen, hogy a rokoni kapcsolatok hálózata sajátos 
financiális transzmissziós szíj szerepet töltött be a kereskedő-bankár 
stratégiai céljai és tőkemobilizálási lehetőségei között. 
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/10/ Kövér: i. m. 1986. 31-32. 

/II/ Apáthy: i. m. 4-8. 

/12/ "Czímvezetői bejegyeztetése" Csongrád Megyei Levéltár Szentesi 
Fióklevéltára (CsML-SzF) Megyei törvényszék jegyzőkönyve 1853 máj. 11. 
IV.155.a./18 Útlevélkérelme: CsML-SzF Megyefőnökség IV.B.151 8430/853 
Pesti bejegyeztetési kérelme BFL IV.1303/Í 11(475) 14.540/1856. 

/13/ Naterp T.- Bálványi Gy.: A dohány és a dohányjövedék Magyarországon Bp. 
1896. 84-85 es Nagy István: A mezőgazdaság Magyarországon az 
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/14/ Pesti Napló 1869 jan. 1. Kohen üzleteiről külön tanulmány van készülő-
ben. 

/15/ A.O.Chandler-H.Daems: The Rise of Managerial Capitalism and its Impact< 
on Investment Strategy in the Western World and Japan in. The Rise of 
Managerial Capitalism. (Ed. H. Oaems and H. Van der Wee) Louvain-The 
Hague, 1974. 6—9. A terminológia honosítási kísérlete: Berend T.I: A 
vállalati fejlődés útjai és sajátosságai a XX. századi magyar iparban. 
Valóság 1974/2.33. ill. Péter Hanák: The Relationship between Family 
Enterprise and Managerial Enterprise (Hungary in the 19th and early 
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5. Mayer: Die Wiener Juden. Kommerz, Kultur, Politik 1700-1900. Wien-
Berlin, 1917. 292-293. ill. Bácskai Vera szíves közlései. 

1111 BFL IV.1411/b 2321/1892. 

/18/ CsML-SzF Megyefőnökség IV.B.151 1077/1855 ill. BFL IV. 1303/f 
17541/1855. 
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/19/ OL. F. Pest I. Ház. ak. 28. k. 48. 

/20/ BFL IV.1411/b 2235/1875. 

/21/ Számításunk alapja mintegy 150 db. váltőmásolat, amelyet megővatolás 
miatt terjesztettek a csődgondnokhoz. Ez természetesen nem tartalmazza 
az 1869 július-november között forgatott összes váltót. Számításunkban 
csak azokat tekintettük közvetlenül Kohenra háramló rokoni váltóknak, 
amelyeknél Kohen I. I. vagy rokona elfogadójaként, vagy a váltót 
közvetlenül rokonára forgatóként szerepel. 

1221 BFL IV.1343/j. 43/1869 

1231 Uo. 37/1869 

/24/ Uo. 44/1869 

1251 Kohen posztjairól Kövér: i. m. 1986 32-33. 

/26/ BFL IV.1343/j 44/1869 

121/ Berlész Jenő: A Ganz gyár első fél évszázada, 1845-1895. Tanulmányok 
Budapest Múltjából XII. Bp. 1957 (349-459) 

/28/ Pesti Napló 1869 nov. 4. A krízisről. 

/29/ BFL IV.1407/b IX. (411) 1876 
IV.1303/Í X. (685) 1868 Az Omnibusz társulattal kapcsolatos anyag-
gyűjtésének rendelkezésemre bocsájtásáért Sudár Kornéliának tarto-
zom köszönettel. (Egyébként Kohen I. I. omnibusz-vállalkozására bő-
vebben lsd e kötetben Sudár Kornélia tanulmányát.) 

/30/ BFL IV.1343/j 37/1869 

/31/ Uo. 42/1869 ill. Pesti Napló 1869 nov.' 4. 

I. sz. táblázat 

Kohen I. I. aktív vagyona (1869. nov. 2.) 

frt % 
I - m . Üzlet, lakás, istálló 12062,82 0,9 
IV. Értékpapírok 716425,49 52,1 
V. Aruk 280832,80 20,4 
VI-VII.Ingatlan 158267,04 11,5 
VIII. Közös haszonvétel 45600 3,3 
IX. Aktív követelések 162662,22 11,8 

I-IX. Összesen 1375850,37 100,0 
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II. sz. táblázat 
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RENDI TÁRSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÚDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Lakatos Éva Mária: 

NÉGY GENERÁCIÓ A POLGÁROSODÁS ÚTJÁN — A BÁRÓ BERZEVICZY-SZMRECSÁNYI CSALÁD 
1830 ÉS 1985 KÖZÖTT 

A családkutatás helye a társadalomtörénetben 

A történelemkutatás, ezen belül a társadalomtörténet egyre növekvő 
érdeklődéssel fordul a történelmet mindennapjaiban "csináló", megélő, elszenvedő 
ember, az egyén és az egyének alkotta kis csoportok magatartásának, 
hétköznapjainak, szokásainak rekonstruálása és leírása felé. E terület kutatói 
módszere még nem állt össze egységes rendszerré, de már kirajzolódnak olyan 
területek, melyek — ez ideig inkább a történettudomány segédtudományaiként 
számontartva — manapság mintha előbbre léptek volna, és nemcsak hagyományos 
területük és módjuk eredményeinek beépítésével, hanem módszereik újabb 
szempontú, látószögű alkalmazásával próbálnak hozzájárulni egy új típusú 
történelemszemlélet kialakításához. Mindenek előtt a családtörténeti kutatásokra 
gondolok. 

A családkutatas, az ősök keresése, a gyökerek kiásásának közelmúltban 
feltűnő divatja olyan társadalmi jelenség, mely önmagában is alapos 
társadalomlélektani tanulmány tárgya lehetne. Amire azonban fentebb utaltam, ott 
a családkutatás nem cél, hanem eszköz. Ilyen értelemben azonban a 
családtörténeti kutatásoknak még nincs egységes terve, módszere, még nem álltak 
össze önálló diszciplínává. Ez természetes is, hiszen minden egyes kutatás 
tárgya egyedi, és igen nagy számú eseti kutatásra van szükség ahhoz, hogy 
kialakulhassanak az általánosítható módszertani eljárások. Nagymennyiségű eseti 
kutatás szükséges ahhoz is, hogy a családkutatás — egyediségén túllépve — 
eredményei felhasználhatók legyenek bizonyos múltbeli társadalmi jelenségek, 
folyamatok általánosítható, szintetizáló megfogalmazására. Ez utóbbi kérdés is 
számtalan módszertani problémát sejtet. Jelen kutatásom kisérlet, csekély 
hozzájárulás a társadalomtörténet és a családkutatás összekapcsolására. 

A család bemutatása 

A kutatott család a magyar középbirtokos nemesség Felvidéken honos 
nemzetségeinek leszármazottja. A későbbiekben 0. generációként említett házaspár 
a Sáros megyei Berzeviczyek bárói ágának és az Árva megyei Szmrecsányiaknak 
utódai. Berzeviczy Mária, (1819-1888) — az első generációt alkotó tizenhat 
testvér édesanyja — báró Berzeviczy Vince (1781-1834) és Szinyei Merse Anna 
(1794-1875) egyetlen gyermeke, aki leányágon örökölte atyja címét és birtokát. 
Férje, Szmrecsányi Ödön Eugén (1812-1887) földbirtokos, ősi liptói és árvái 
birtokos család gyermeke. Ha áttekintjük a két család terebélyes családfáját, 
kitűnik, hogy mindkét família, évszázadokra visszamenőleg, a Felvidék megyéiben, 
elsősorban Sárosban, a Szepességben, Liptóban és Abaúj-Zemplénben élt és e 
vidékekről házasodott. 
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A Szmrecsányiak 

Szmrecsányi Ödön Eugén ~ szmrecsáni Szmrecsányi Nepomuki János és sédeni 
Ambrózy Zsófia legidősebb fia 1812. junius 12-én, Árvaváralján született. 
Családja törzsökös Liptó és Árva megyei család, mely a Szent-Ivány, Pongrácz, 
Baán és Potthornyai családokkal közös törzsből, az 1286 körül élt Bogomér fia 
Miklóstól származik. Az Országos Levéltárban őrzött okmány szerint Bogomér jeles 
hadvezér volt, aki diplomáciai és hadászati téren szerzett érdemeiéit több 
királyi adományt kapott. A család a 14. és 15. században az osztályukba jutott 
Zemerchen (Zemercsán) után Zemercheni-nek (azaz Zemercsányi-nak) nevezte magát, 
s csak később tért vissza a szlávos hangzású Szmrecsan elnevezéshez és kb. a 16. 
sz. második felétől használják a Szmrecsányi nevet. 

A 18. század közepétől már igen elterjedtek a család tagjai 
Felső-Magyarország egyes vármegyéiben. így az 1754-55. évi országos nemesi 
összeíráskor Hont megyében Imre, Liptó megyében Farkas, Péter, József, Kristóf, 
Jónás, János, István, Sándor (özvegye és fiai), Sáros megyében Sándor, Szepes 
megyében Jónás, Turóc megyében Ádám, Zólyom megyében pedig Imre fordulnak elő a 
nemesek között. 

Szmrecsányi Ödön apja "Tekintetes Nemes Nemzetes és Vitézlő Szmrecsányi 
Nepomuki János" (ahogy egy neki szóló levél címzésén találtuk) 1784-1873-ig élt. 
Földbirtokos volt, a Thurzó-féle uradalom praefectusa, árvái követ, táblabíró, 
az Árva megyei Törvényszék elnöke. 

A Szmrecsányi fiúk hárman voltak testvérek: a legidősebb Ödön Eugén és két 
öccse Dárius és János. Érdekes megemlíteni, hogy a legidősebb fiú (vizsgálatunk 
0. generációjaként emiitett házaspárból a férj) leggyakrabban és főként a 
családi körben az Ödön nevet használta, azonban keresztlevele és egyik 
fennmaradt bizonyítványa is az Eugén névre van kitöltve. Az Ödön (Edmund) és a 
Jenő (Eugén) név keveredése óhatatlanul felidézi a Jókai által megírt végzetes 
névcserét a Baradlay fiúk történetében. Testvérei közül Jánosról tudjuk, hogy 
földbirtokos volt és táblabíró, Dárius pedig földbirtokos és Árva megye 
főispánja, aki 1854-ben lemond (majd 1856-ban megerősíti) két testvére javára az 
apja örökségeként őt illető Liptó megyei Versecen és Csorbán fekvő ingó és 
ingatlan, első sorban erdő birtokokról: "...Tudniillik ezen rész kedves két 
testvéremre szállandó Szmrecsán és Zsárl jószággal szoros összeköttetésben van; 
s így ennek- összeolvasztásával az egész biriok célszerűbben kezeltetik és 
eladattatik" ~ indokolja. Pontos birtokadataim még nincsenek, 3e annyi 
bizonyos, hogy a 19. sz. közepe táján a Szmrecsányiak tulajdona Szmrecsán, Zsár, 
Vázsoc és Csorba községek, s minden bizonnyal Kis Beszterecen is van kúria és 
föld, hiszen apjuk ott él, ott is született, a fent idézett birtokátruházási 
okmány is ott kelt. Ezen kívül — a különböző elszámolások tanúsága szerint — a 
család tagja az árvái- Thurzó- és a bisztereci Medveczky-féle közbirtokosságnak. 

Ödön — a családi hagyományokhoz híven — jogot tanult. Az 1830-31-es 
tanévben mint a Reviczky-alapitvány ösztöndíjasa Bécsben jurátus, mégpedig jeles 
előmenetellel valamennyi tárgyban. A családi hagyomány szerint a fiatalember 
feltehetően mint joggyakornok, hivatalos ügyben atyja kísérőjeként került át 
Sárosba (talán ott — Kassán v. Eperjesen — fejezte be studiumait?) és 1834-ben 
ott ismerkedett meg Berzeviczy báróék egyetlen leányával az akkor 15 éves 
Máriával. Berzeviczy Vince még áldását adhatta a fiatalokra, de hirtelen halála 
megakadályozta, hogy örüljön is féltve és nagy gonddal nevelt leánya 
boldogságának. Szmrecsányi Ödön és Berzeviczy Mária 1835. október 4-én 
házasodtak össze. Mivel Berzeviczy Vincének fiúörököse nem volt, leányágon Mária 
örökölte apja vagyonát. S noha Berzeviczy Vincéné Szinyei Merse Anna asszony 
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művelt, nagy energiájú, jó gazdasszony volt — mégis kellett a férfikéz a vagyon 
fenntartásához. A fiatalok úgy döntenek, Sárosban telepednek le, mégpedig 
Darócon, a sárosi Berzeviczyek ösi kúriájában. 

Az Országos Levéltárban fellelhető iratok tanúsága szerint Ödön kézbe is 
veszi a Berzeviczy birtok irányítását, igyekszik áttekinteni a nem éppen 
rendezett gazdaságot. A Berzeviczy családban ugyanis jóideje a kiadási rovatok 
nőttek, mert Berzeviczy báró nem kímélve vagyonát — a kassai színház 
intendánsaként — jövedelmei nagy részét a nemzeti színjátszásra áldozta. 
Szmrecsányi Ödön teljes ellentéte lehetett e különös, kalandos életű — minden 
bizonnyal nagyon tehetséges — művésznek és műpártolónak, aki csak 
büszkeségében} műveltségében és nagyonalúságában emlékezteti nemesi voltára. 
Ezzel szemben vejét "a józan középszer, a jovialitás, a megfontoltság az esély és 
a kedély együttesen jellemezte, ö volt az apránként építkezó, a diófát ültetó 
típus. Berzeviczy Albert így emlékszik rá: "...igazi mintaképe- volt a szeretetre 
máitó háziúrnak; gyönyörűsége telt a vendéglátásban és életszükséglete volt az, 
hogy maga körül jókedvtől sugárzó arczokat lásson.--Értett is nejével együtt a 
nagy ház vezetésihez, szép gazdaságában pedig a képzelhető • legpatriarchálisaEb 
viszony uralkodott; azon az úrbérlség eltörlése nem_változtatott semmit: az ő 
faluiban minden ember azon túl is olyan tisztelettel, de egyúttal ragaszkodással 
nézett a földesúrára, mintha valamennyiöknek egy személyben parancsolója Is 
jóságos atyja is volna. Legkedvesebb-alak volt azonban az öreg úr az 5 szép 
kertjében, követve hatalma nagy fehér komondoraitól. Ha nejét karonfogva 
végigsétálta a gyönyörű árnyékosT széles kocsival is járhatő utakat, miközBen 
fokos-botjával utasításokat adott a munkásoknak jobbra Ts, balra Is, —- merF 
ebben a páratlanul szép parkban minden részlet az • ő legszemélyesebb eszméjeT 
alkotása volt, — ..." (Régi emlékek, 1B53-1870. 191-192. o.) — Ezt a benyomást 
látszanak igazolni a körülbelül ez idó tájt készült fotográfiák is Szmrecsányi 
Ödönröl és feleségéről. 

1848-ban Szmrecsányi Ödön századosi rangban harcolt egy nemzetőr zászlóalj 
élén, a szabadságharc bukása után pedig visszavonultan élt, de mint nyugtalan "a 
dolgok új törvényes rendjéhez nem alkalmazkodó egyént" tartották nyilván. Az 
abszolutizmus idején és a Bach-korszak alatt háza egyike volt azoknak a nemesi 
otthonoknak, ahol erősen ápolták 1848 emlékét. Anyósával együtt ő adott otthont 
a kivégzett Dessewffy Arisztid ifjú feleségének, Szinyei Merse Emmának. Később, 
az 1850-es évek vége felé a daróci kúrián is gyakran felhangzott egy-egy társas 
összejövetel alkalmából a Szózat és Himnusz. "Különösen Daróczon, 
Szmrecsányléknál volt gyakran nagy vígság" — írja Berzeviczy Albert — "melynek 
zajába eros hazafias érzelmek Kitörései vegyültek". Az 1861-ben megélénkült 
politikai életben Ti részt vett Szmrecsányi Ödön. A képviselőválasztáson 
"...mint választási elnök működött s rendkívüli tekintélyt tudott gyakorolni a 
nép fölött, fölállott a piaczon egy asztalra, fegyegetőleg fölemelte a kezét s 
stentor hangon azt kiáltá: 'Le a botokkal!' El is tűntek- a botok - mindjárt a 
subák alatt s a csönd helyreállt annyira, hogy az elnök komoly intelmei"? 
meghallgathatta mindenki s a választás azután zavartalanul folyhatott tovább" ~ 
emlékezik vissza Berzeviczy Albert. 

0 maga megyei hivatalt nem vállal. Túlnyomórészt Darócon tölti életét és 16 
gyermeke felnevelése, gazdasága felvirágoztatása éle.te célja. 1887-ben, 75 éves 
korában hal meg Darócon. 

A Berzeviczyek 

Szmrecsányi Ödön Eugén felesége, Berzeviczy Mária a kiterjedt 
szepesi-sárosi Berzeviczy család Sáros megyei, katolikus aganak leszármazottja. 
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A berzeviczei és kakaslomnici Berzeviczy család első ismert őse a 13. század 
elején élt Rutker comes volt, aki II. Endre király felesége, Gertrúd királyné 
kíséretével került Magyarországra, és a Tátra vidéki birtokokat II. Endrétől 
kapták első donátiőként. A család letelepedésének helyét Rutker unokája, Kakas 
mester után nevezték el Kakaslomnicnak. Mária atyja Berzeviczy Vince báró a 
sárosmegyei daróci ágból származott. A 15. században, a család két fő ágra 
szakadása után a Jakab ágából való Kristóf 1557-ben tett végrendelkezésével 
három fia és egy lánya között osztotta meg a kiterjedt szepesi és sárosi 
birtokokat. Ekkor telepedett meg a középső fiú, György Darócon, az ő öccse pedig 
Berzeviczy Márton volt, Báthory István kancellárja. A daróci kúria egymást 
követő nemzedékeinek sorában kiemelkedik Berzeviczy III. János, aki feleségével, 
Máriássy Évával maga és a kegyúri falvak népe számára egy házi kápolnát 
építtetett a daróci kúriába. Változott formában ma is áll az épület, 
szemöldökkövébe bevésve a dátum: 1700. A ház vagyonosodását és tekintélyének 
emelkedését is nekik lehet köszönni. Tizenegy született gyermekükből hatan 
nőttek fel. Ök még protestánsok voltak. Gyermekeik közül Zsigmond a sárosi 
egymástól messze fekvő birtokok és a hegyaljai szőlők kezelésében volt atyja 
segítségére, János pedig a katonai pályán szerzett érdemeket. Amikor ez a János 
nőül vette L'Hullier Mária Anna bárónőt, katolizált és férfiágon ő lett a család 
fenntartója. Miután az 1723-as törvény Magyarországon a katonai közigazgatást 
egy országos hadbiztos alá rendelte és mellé négy kerületi biztosi állást 
szervezett, Berzeviczy János 1731-ben Kassára kapott kinevezést a tiszáninneni 
kerületi biztosi állására. így került a daróci földesúr Kassára és ekkor 
kapcsolódott be a Berzeviczy család a város németes-franciás kultúráju főrangú 
életébe. Házat vásároltak a város főutcáján, rendbehozatta, átépittette a régi 
házat, azonban néhány év múlva meghait, felesége pedig újra férjhez megy báró 
Engelartthoz, így a három Berzeviczy árva korábban gondos magyaros nevelése 
erőteljesen elnémetesedik. Egyik fia, Ferenc a német színészek nagy pártolója, 
de inkább Darócon él és a gazdálkodással foglalkozik. 1775-ben Mária Terézia 
bárói címet adományoz Ferencnek, aki már korábban, 1770-ben megnősült. Vécsey 
Terézia bárónőt vette feleségül, s 1778-ig Darócon élnek. Ekkor azonban újra 
Kassára költözött a család és már itt született Vince nevű fiuk 1781-ben. 
Berzeviczy Vince életének ismeretetése meghaladja időnket, ugyanis olyan 
kalandos és regényes élet volt ez, aminek kiteljesedése, a kassai színészek 
pártfogása, majd a kassai magyar színház intendánsságának elvállalása, a színház 
felvirágoztatása — csak élete végének különös fordulata. De tudjuk, hogy már 
kamasz korában olyan furcsa — saját rétegében és családjában mindenképpen 
"deviáns" módon élt, ami egy nagyakaratú, eltökélt, tehetséges emberre vallott. 
Vince nagyapa igazi Jókai-figura: a felvidéki nemesifjú, szembenállva az apa 
akaratával — nem veszélytelen katona-kalandokba kerülve, Európát bejárván 
mindenütt csak egyet keres: a színházat. Itáliában majd Bécsben magába szívta 
kora lepjobb színházkultúráját. Igazi kalandor: álnéven még színésznek is 
beállt, mégpedig nem akárhol, hanem a Burgtheáter jellemszínésze — nagy 
sikerrel. Es "tékozló fiúként" mégis visszatért az apa kúriájába, hogy 
apjának engedelmeskedve elcsöndesedett, békés gazdálkodóvá legyen. De nem sokáig 
tűri a birtok bezártságát. Újra Kassára ment, ahol azután részt vett a művelt 
nemesség társasági életében — és beleveti magát a színházszervezésbe. 
Berzeviczy Vince a magyar reformkori nemesség jellegzetes figurája. Bele is 
kapcsolódott a Széchenyi szervezte szellemi életbe, a kassai színház ügye 
hamarosan országos üggyé válik — noha személyében elismerést nyer: 1832-ben az 
Akadémia (Magyar Tudós Társaság) levelező tagjává választották, azonban írásos 
tervezetét a magyar színházi élet megszervezéséről, a szinész "plánta Iskola" 
létrehozásáról köszönettel és meghatottsággal, ugyanakkor némi 
lelkiismeretfurdalással, de vissza kell utasítania Széchenyi Istvánnak anyagi 
erők híján. Ezenközben Berzeviczy Vince vagyona nagy részét a kassai színházra 
költötte, Csáky Theodor gróffal és Dessewffy Józseffel megindították az első 
színházkritikái szakfolyóiratot is. Romló egészsége visszavonulásra 
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kényszerítette ugyan, de a háttérből is figyelte és támogatta a színház ügyeit. 
1834-ben szívroham vetett véget az életének. 

Meg kell említeni mindenképpen Berzeviczy Vince feleségét Szinyei Merse 
Annát, az ugyancsak Sárosban birtokos nemes Szinyei Merse László leányát. Ö lett 
később a család "daróci nagymamája" — legendás alakja a famíliának. Nemcsak 
férje mellett állt ki es műveltségével, józan ítélőképességével, támasza volt a 
vállalkozásokban, hanem később az ő vállain nyugodott a daróci kúria élete is, 
mivel leánya, Mária szinte csak szült és szoptatott éveken keresztül Szmrecsányi 
Ödön mellett. Ez alatt Anna asszony viselte gondját a nagy háztartás 
szervezésének, sokat foglalkozott az unokákkal. A szabadságharc idején férfiként 
védte a házat és a családot, magához vette és lélekben erősítette boldogtalan 
unokahugát, Szinyei Merse Emmát, aki néhány hetes asszonyként maradt a kivégzett 
Dessewffy Arisztid özvegye. Mintha Baradlayné jelenne meg előttünk. Egyetlen 
fennmaradt, s talán 1867-ből származó — ekkor 73 éves — fényképe alapján 
széles homlokú, erős, sötét szemöldökű, lágy, kövérkés arcú, de átható tekintetű 
asszony volt. A szemtanú Berzeviczy Albert így írt róla:' "...az erős, szinte 
fürtös szemöldök, az élénk tüzes szemek, az érces hang valami feltétlen 
tiszteletet parancsoló elemet vegyítettek a rendkívüli lelkülettel megáldott" 
matrónának a'lényébe, akinek lelki ereje- ép annyi csodálatot érdemelt) mint 
amennyi hódolatot és szeretet szívnemessége . 

A család e néhány tagjáról azért kellett részletesen szólni, mert — nem 
érdemtelenül és nem véletlenül — az utókor élő alakokként láthatja, ismerheti 
őket, s ez a "személyes" ösmeretség talán segítségünkre válik utódaik jobb 
megismerésében is. (Csak zárójelben említem meg, hogy a házasságok révén 
megjelennek a családegyüttesben a Rakovszky, a Ghyczy, a Görgey, a Keltz, a Van 
Dernáth a Szinyei Merse családok is, azaz valóban "fi- és leányának bonyolult 
szövevénye mondhatni minden nemes urat és asszonyt rokonságba fog össze". 

A vizsgálat hipotézisei 

Mivel a vizsgálatra kiválasztott család a — magyar középbirtokos nemesség 
egyik legrégibb képviselője, e társadalmi réteg történelmi szerepét és 
átalakulását kellett áttekinteni. Elfogadom történetírásunknak azt az állítását, 
miszerint a 19. századi magyar társadalmi átalakulás egyik lényeges folyamata a 
középbirtokos nemesség helyzetének megváltozása, és ez a változás szoros 
összefüggést mutat a jellegzetesen magyar középrétegek kialakulásával. A 
családegyüttes történetén keresztül ezt a "helyzetváltozást" kívánom nyomon 
kísérni, ezen belül pedig a változás jellegzetes útjait, módjait leírni. 

A személyi foglalkozási adatok feldolgozása alapján nagyrészt a fenti 
állításokra kérdezek rá, azaz 150 éven át követve a generációk közötti 
mobilitást, valamint az egyes generációk nemzedéken belüli mobilitását, arra 
keresem a választ, hogy ez a középnemesi família milyen úton tagozódik be a 19. 
század végén és a 20. század első felében a társadalmi változásokba. Miként 
alakulnak birtokviszonyaik, a birtokok elvesztésével melyek a leggyakoribb 
pályaválasztások, milyen foglalkozásokon keresztül jelenik meg a szakszerűség, a 
szakértelmiségivé válás. Célom ezen kívül az ismert címek és rangok, valamint az 
egyes foglalkozások fizetési osztályba sorolásával kialakított kategóriák 
segítségével az egyes generációk társadalmi pozíciójának és státuszának 
vizsgálata. Külön problémaként kell kezelni az 1945 körüli és utáni történelmi 
fordulat szerepét a családban. Az adatok azt látszanak mutatni, hogy itt is 
kimutathatók jellegzetes életutak és magatartásválaszok. Egyszóval milyen 
formában és mértékben jelenik meg köznapi szóval élve, a deklasszálódás és 
melyek az újra-beilleszkedés útjai. 
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A személyi adatok egy része demográfiai elemzéseket is lehetővé tesz. 
Megkísérlem nyomon követni a családban az egyes generációk létszámának, nemek és 
életkor szerinti megoszlásának alakulását; 

- házasodási szokásaikat, a házasodási kor, a családon és rétegen belüli 
endogámia változásait; 

- a házasságmegszűnést és újraházasodást; 
- a házas-termékenység alakulását; 

Összefoglalóan a családegyüttes egyes generációinak demográfiai 
magatartását vizsgálom. 

A vizsgálat módszere 

Akikről kérdezek, akiknek múltbéli adatait vallatom, a magyar középbirtokos 
nemesség egyik legrégibb, felvidéki családegyüttesének tagjai. Mégsem őskutatás, 
genealógia, noha ennek is megvan a helye és szerepe a családtörténeti kutatásban 
és ezen belül a társadalomtörténetben. Az általam összegyűjtött és rendszerezett 
adatok egy család (illetve családegyüttes) tagjainak egyedi számbavételével, 
mintegy százötven esztendőt átfogó időtartamban, több generáción át engedik 
nyomon követni az egyének és az általuk alkotott családok demográfiai 
magatartását, foglalkozásválasztását, anyagi helyzetét. Az adatokat tehát három 
szinten elemzem: 

- személyi; 
- családi; 
- generációs. 
A generációk megállapítása során azonban érdekes módszertani probléma elé 

kerültem. Nem magától értetődő ugyanis, hogy kik, milyen korú és milyen családi 
állású személyek tekinthetők azonos generációhoz tartozóknak. 

A generációfogalom többjelentésű: 

1. Ugyanazon időben, egy korban élő, nagyjából azonos korú emberek összes-
sége. 

2. Az egymást felváltó utódok (összessége) egy családban vagy más közösség-
ben. 

Világos tehát, hogy az egyének nemzedékbe, generációba sorolásakor a 
fogalom mindkét jelentésére figyelemmel kell lenni aszerint, hogy milyen célból, 
milyen alapon soroljuk óket azonos generációba. Elsődleges célom az összes 
általam kutatott személyt, mint egy családba tartozó, egymást felváltó utódokat 
vizsgálni, tehát az összeírt személyek elsődleges generációba sorolását a 
fogalom második jelentése alapján végeztem el, azaz a család történetében 
kiemeltem egy házaspárt (0. generáció), melynek házasságából tizenhat gyermek 
született (őket tekintettem 1. generációnak), és az ő gyermekeik, unokáik, déd-
és ükonukáik stb. alkotják a további generációkat. Ily módon 1838-tól, az 1. 
generáció első szülöttjétől napjainkig hat generációt tudtam kialakítani. 
Ugyanezen elv alapján soroltam be az egyes generációk tagjaihoz tartozó 
házastársakat is. Ez a besorolás alkalmas az egymást követő nemzedékek 
demográfiai jellemzésére, a házasodási kor, a születésszám alakulására, a megélt 
kor, a nemek szerinti megoszlás stb. megfigyelésére. 

Az egyes generációk különböző hosszúságú időszakot ölelnek át, melynek okai 
önmagukban is érdekes demográfiai vizsgálat tárgyai lehetnek. Abból a tényből 
azonban, hogy az első generáció tizenhat tagja 27 év alatt született meg, 
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világosan következik, hogy a születési sorrend szerint kialakított generációk 
között változó hosszúságú időbeni átfedések vannak, azaz nem kevés azoknak a 
személyeknek a száma, akik születési évük alapján egyszerre két generációba, az 
őket megelőző és saját generációjukba is besorolhatók. 

Az egymást felváltó utódok alkotta generációk születési időszakait és az 
egyes időszakok közötti átfedések időbeni hosszát figyelembe véve felmerül a 
kérdés, helyes-e külön generációként kezelni azonos időben született és 
felnövekvő egyének csoportjait csak azért, mert egy viszonyítási ponthoz, 
nevezetesen az általunk vizsgált 1. generációhoz képest más a rokonsági foka. 
(Például nem gyermeke, hanem unokája, noha azonos korú ez az unoka a 
legfiatalabb gyermekek egyikével.) Ezzel azonban már át is siklottunk a 
nemzedékfogalom másik — esetünkben első — jelentésére, mely szerint az egy 
korban élő, nagyjából azonos korú személyeket tekintjük egyazon generációba 
tartozóknak. Ha így akarjuk csoportosítani a családegyüttes tagjait, alaposan 
fel kell borítani az előbbi nemzedékcsoportokát. Másként fogalmazva: melyek a 
valóságos generációképző tényezők? A megélt életkor? Vagy erőteljesebb az 
utóbbival erősen összefüggő külső behatások ereje? Miként határolhatók el, 
vonhatók egy generációba az egyes egyének? És ezt követően felmerül a következő 
kérdés is, kimutathatók-e különbségek az egyes korszakbeli generációk saját 
társadalmi rétegükhöz való viszonyában. Melyek azok, amelyek releváns 
módosulások nélkül átveszik a hagyományos értékrendet és életmódot és melyek 
lépnek ki a tradcionális rétegkeretekből? Egyáltalán milyen szinten zajlik ez a 
kilépés? Egyénileg? Családilag avagy generációként? 

A GENERÁCIÓK DEMOGRÁFIAI MAGATARTÁSA 

Berzeviczy Mária 16, Szmrecsányi Ödön 23 éves, amikor 1835. október 4-én 
összeházasodnak. Házasságuk három évig gyermektelen, majd 1838-ban megszületik 
első gyermekük, László, aki után még tizenöt következik. A tizenhat született 
gyermek közül csak egy, az 1856-ban született Vince hal meg kis-gyermekkorában, 
tizenöten felnevelkednek: ők alkotják az első generációt. 

1838-tól 1865-ig — 27 év alatt születnek meg. Az anya első gyermeke 
születésekor 19, az utolsónál 46 éves. Az első tizenöt gyermek között az átlagos 
korkülönbség mintegy 15 hónap (a legkevesebb tíz, a legtöbb tizenhárom), csak az 
utolsó gyermek megszületésénél következik nagyobb intervallum, (80 hónap) s így 
az összes gyermek születése közötti átlagos időkülönbség 19 hónap. 

A gyermekek közül 10 fiú és 6 leány. Átlagosan megélt koruk 66,5 év. Hárman 
megérték közülük a 90 éves és idősebb, nyolcan a nyolcvan éven felüli kort. Egy 
leány halt meg fiatalon: harmadik gyermekével terhesen, tífuszban. Ezzel együtt 
a megélt kort nemenként tekintve közeli értéket kapunk: a férfiaké 66, a nőké 67 
és fél év. 

A tizenöt felnőttkort megélt gyermek közül 11 hoz létre új családot. 
Közülük az egyik özvegyülés miatt újraházasodik, ezért bizonyos számításoknál 12 
családdal számolunk. A férfiak közül 6, a nők közül 5 lép házasságra. (A három 
nőtlen férfi közül 2 pap — főpapi méltóságban — , az egyetlen hajadon, a szép 
Errnia már eladólány korában kap himlőt, és mivel a betegség maradandó nyomot 
hagyott arcán, ezért a család hagyománya szerint — önmagával és környezetével 
meghasonlottan Svájcba megy, ahol nevelőnőként éli le az életét.) 

Az átlagos házasodási kor viszonylag magas: 27,3 év. A férfiak átlag 32,5 
éves korukban nősültek, a nők 21 éves korukban mentek férjhez. Az átlagos 
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házasságidőtartam mintegy 30 év. volt. A házastársak közötti átlagos korkülönbség 
8,8 év, ezen belül egyetlen esetben volt a feleség idősebb (1 évvel), egy 
esetben egyidősek voltak a házasfelek, egyébként a feleségek voltak fiatalabbak, 
átlag 9,7 évvel. 

A 11 házas személynek 55 utódja született. Ha az újraházasodő személy 
második házasságát második családalapításnak tekintjük, úgy tizenkét családban 
55 gyermek született. Gyermektelen család nem volt köztük, családonként az 
átlagos gyermekszám 4,6 volt. (Személyenként 5,5 gyermek volt.) 

E generáció valamennyi házas tagja — egy kivétellel saját társadalmi 
rétégéből választotta házastársát. Az a fiú, aki polgárlányt vett feleségül maga 
is a legpolgáribb pályát választotta testvérei közül: ügyvéd lett Kisszebenben. 
Az erős réteg-endogámiát kíséri és erősíti a szűkebb és tágabb családon belüli 
házasodás gyakorisága is. Első fókú unokatestvéri kapcsolat egy házaspárnál 
fordul elő, de tágabb, oldalági unokatestvéri kapcsolat útján újra bekerülnek a 
családba a Berzeviczyek és Szinyei Mersék is. Érdekes, hogy a nem szűkebb 
családhoz tartozó házasfelek is egy szűk körön belül váltakoznak: Szmrecsányi 
Mária férje Rakovszky György, felesége halála után néhány évvel újraházasodik és 
Mária húgát, Ilonát veszi nőül, Szmrecsányi Anna férje Ghyczy Géza lesz, viszont 
Szmrecsányi Károly Ghyczy Annát az előbbi távolabbi unokatestvérét veszi 
feleségül. Egyszóval mind a réteg, mind a családi endogámia jelentős a 
generációban. 

A családon belüli endogámia fennmarad, sőt erősödik a következő két 
generációban is. E tény következtében felvetődött az a számbavételi és 
módszertani probléma, hogy ugyanazon személy családi állásától függően többször 
megjelent a generácidtagok között. 

A második generáció 1859-től 1903-ig született 55 tagja közül 31 férfi 
(56,4 %) és 24 nő (43,6 %). Átlagosan megélt koruk 60 és fél esztendő (közülük 
ketten még ma is élnek, egy férfi és egy nő, mindketten 83 évesek). Hatan haltak 
meg gyermekkorukban, 2 férfi és 4 nő, így a felnőtt kort megért férfiak átlagos 
kora 60,8, a nőké 59,58 év. A férfiak közül húszan, a nők közül tizenketten 
kötöttek házasságot. (Egy gyermektelen élettársi kapcsolat is volt, s így ezt 
nem számítottuk a házasok közé.) A generációban egyetlen válás fordult elő, 
melyet nem követett újraházasodás, és egy özvegyülés, ahol újraházasodott az 
özvegy. így a 32 házas személy 33 házasságot kötött azaz 33 új család 
keletkezett. Tehát a felnőtt kort megértek 67,3 százaléka alapított családot. A 
férfiak 69, a nők 60 százaléka házasodott meg. A férfiak nemcsak nagyobb 
arányban házasodtak, hanem gyermekes családot is nagyobb százalékban hoztak 
létre mint a nők (90 i?l. 75 %). 

E generáció demográfia magatartása lényegesen különbözik az előzőétől. A 
házasság átlagos időtartama csak mintegy két esztendővel növekszik, azonban 
feltűnően megnő a nők házasodási kora, csaknem felére csökken a szülési időszak, 
mindent egybevetve lényegesen csökken a házas termékenység, az egy házas 
személyre jutó utód száma 1,9, az egy családra számított átlagos gyermekszám 
1,8-ra csökkent. 

A házasulók 79 százaléka saját rétegéből házasodik, illetve egy grófi és 
egy bárói családból származó feleség valamelyest meg is emeli a saját réteg 
szintjét. A választott polgári házastársak (zömükben feleségek) közül egyetlen 
válik ki erősebben, aki egy gazdag ékszerész leánya. A rokon-házasságok száma 4, 
elsőfokú unokatestvérek illetve nagybácsi-unokahug kapcsolatban. Meg kell 
említenünk, hogy ebben a generációban három ikerpár született. Az összes személy 
közül mindössze hárman kerültek külföldre. 
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A harmadik generáció 1889-től 1945-ig született meg. Létszáma összesen 60 
személy. Itt már megfordul a nemek aránya, 26 személy (43,3 %) férfi és 34 
személy (56,7 %) nő. A nemzedék nagyobbik fele, 56,1 százaléka ma is él. A 
gyermekhalandóság e csoportban már nem fordult elő, de 18 éves és 14 éves 
korában meghalt egy férfi és egy nő. A napjainkban is élők nagyobb hányada, 53,1 
százaléka nő és 46,9 százaléka férfi, átlagosan 65 évesek. A már elhunytak 
között nagyobb arányban, 60 százalékban voltak a nők, az összes elhunyt 
átlagosan megélt kora 54,2 év volt. 

Az összes személy közül 41-en kötöttek házasságot, a nem házasok között 
kétszer annyi nő volt mint férfi, a házasoknak viszont nagyobb hányada (59 %-a) 
került ki a nők közül. A nemzedékben hatan elváltak (egy nő kétszer is), egy 
másik nő pedig megözvegyült. Valamennyi első házasság megszűnését új házasság 
követte, így az új családok száma 48 lett. A 48 családban összesen 67 utód 
született, így az egy családra jutó átlagos gyermekszám az előző generációkhoz 
viszonyítva erősen csökkent: 1,4, az egy házas személyre jutó gyermekszám pedig 
1,6. Huszonöt házasságnak ismerjük az időtartamát, közülök 11 ma is tart még, ez 
utóbbiak átlagosan 28,6 éve állnak fenn; az összes házasság átlagos időtartama 
27,6 év. A házasulök kora a házasságkötéskor ebben a generációban is viszonylag 
magas: a férfiaké 30,7 a nőké 27,2 év. A házasságokra jellemző, hogy átlagosan a 
házasság 1,6-ik évében megszületik az első gyermek és átlagosan 4,4 év alatt 
megszületik az összes gyermek. 

A házasságra lépő nemzedéktagok túlnyomórészt saját rétegükkel egyező 
származású házastársat választottak. Kilenc esetben látszott úgy, hogy a 
házastárs polgári, azaz polgáribb ("kispolgári") származású; meglepő, hogy 
szerepel az endogám házasságok között 5 grófi címet viselő családból származó 
házastárs is. A rokonházasságok -száma, összesen 4, megegyezik az előző 
generációéval, a rokoni kapcsolat jellege ugyancsak első-, illetve másodfokú 
unokatestvéri kapcsolat. Heten külföldi házastársat választottak — külföldön is 
éltek, illetve élnek. Az összes személy közül 25 került külföldre. 

Ebben a generációban is előfordul — egy alkalommal — az ikerszülés. -

A negyedik generáció tagjai (összesen 67-en) 1918-tól 1981-ig születtek. A 
férfiak és a nők aránya kiegyenlítődött, közülük 32 férfi és 35 nő. Négy személy 
(2 férfi és 2 nő) már nem él, közülük egy nő halt meg csecsemőkorban. Az élők 
száma 63 (30 férfi és 33.no). A teljes generáció átlagos — 1985-tel bezárólag 
mért — életkora 38,6 év. Nincs lényeges különbség férfiak és nők között az 
átlagos életkorban. Sajnos a nemzedék több mint fele külföldre ment vagy már ott 
született, ezért részletes adatokat sok esetben nem sikerült összegyűjteni. 
Huszonhárom személy házasodási adatai teljesen ismeretlenek, 18 éves és 
fiatalabb a generáció öt tagja. A hiányos adatok alapján is megállapítható 
azonban, hogy 30 személy lépett házasságra, de közülük csak tizenháromnak ismert 
a házasodási kora: 8 férfié és öt nőé. A férfiak átlagosan 26 éves korukban 
nősültek, a nők pedig 25 éves korukban mentek férjhez. Azaz a házasodási 
átlagéletkor csökkent. A házasságok közül csak három gyermektelen, hétről 
ismeretlenek a gyermekekről szóló adatok. Huszonegy házasságból (1 
újraházasodás) összesen 43 utód született eddig, de nyilvánvaló ez még nyitott. 

így az átlagos gyermekszám 2-re emelkedett. Ez az adat azonban nem 
értékelhető — az előbbiekkel egybevetve — nyitottsága és hiányossága folytán. 
Az mindenképpen látszik, hogy a családi szinten történő összehasonlítás szerint 
a viszonylag magas gyermekszám nem generációhoz, hanem egy-egy család saját 
hagyományához inkább kötődik. 
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A CSALÁD STÁTUSZÁNAK ÉS POZÍCIÓJÁNAK VÁLTOZÁSAI 

E kérdéskört az egyéni foglalkozási adatok, a címek és rangok alapján, 
'izekből kiindulva vizsgálom. Világos azonban, hogy ezek az adatok kiegészítésre 
szorulnak. Elsősorban az anyagi (birtok- és jövedelmi) helyzetet meghatározó 
adatok szükségesek. Ezeknek az adatoknak a megszerzése, feltárása 
elkerülhetetlenné teszi külső, kiegészítő források felkutatását (gazdacímtárak, 
virilisjegyzékek, compassok stb.). A munka ilyen értelmű kibővítése jövőbeni 
tervem. 

A jelenleg birtokomban levő foglalkozási adatok sem egységesek. A 
bejegyzett foglalkozás vagy az egyén élete során leghosszabb ideig végzett, vagy 
az életében legmagasabb státuszú, vagy az utolsó ismert "oglalkozásat 
tartalmazza. Van néhány eset, ahol foglalKOzástörténet is nyomon thető, ezek 
száma azonban kevés. 

További, a jövőben mélyebben kidolgozásra szoruló módszertan., probléma, 
hogy az egyéni foglalkozásokat, illetve ezek változásait milyen típusú csoportok 
összehasonlításán keresztül vizsgáljuk. Alkalmas-e például a születésben egymást 
követő nemzedékek csoportjának vizsgálata a hipotézisként elfogadott objektív 
folyamatok nyomonkövetésére, hiszen a generációk, mint arról korábban már 
szóltam, időben erősen "egymásra csúsznak". 

Munkám jelenlegi szakaszában nem adtam e kérdésekre végleges választ. 
Egyelőre elvégeztem az egyéni foglalkozási adatok három szinten való 
kigyűjtését. (Ott, ahol a nőknek nincs megjelölve önálló foglalkozásuk, a férjük 
foglalkozását használtam fel.) 

- generációk szerint; 
- azonos korszakokban: 1866 — 1890 között születettek; 

1891 — 1919 között születettek; 
1920 — 1949 között születettek; 
1950 — 1985 között születettek; 

kohorszai szerint; 
- az első generációtól való leszármazás alapján alkotott nagycsaládok 
szerint. 

E vizsgálódások legfontosabb tapasztalatai a következők: a család 
történetében első generációnak nevezett 15 testvér foglalkozási adatai a 19. 
századi középbirtokos nemesség tradicionális helyzetét tükrözik. A dezsentri 
vezetőréteg jellegzetes foglalkozásai jelennek meg — igen magasan pozícionálva. 
Noha a földbirtokos-gazdálkodók ismert birtokadatai a jómódú középbirtokra vagy 
csak a középbirtokra utalnak, de a megyei tisztségviselő főispán, a papi pályára 
lépő főpapok (érsek, püspökök), a katonai pályát választók (honvéd alezredes, 
illetve huszárkapitány), mindkettő egyben császári és királyi kamarás is. A 
közszolgálatba lépő bírósági és miniszteriális hivatalnokok tanácselnökök, 
miniszteri tanácsosok, udavari tanácsosi címmel rendelkeznek, sót előfordul a 
nemzedékben valóságos belsó tikos tanácsos (v. b. t. t.) és a csillagkeresztes 
hölgy is. Két egyéni életút lép ki e korból: az egyik fiú ügyvédi pályára lép, 
kisvárosban (Kisszebenben) telepedik le és ó az egyetlen, aki magánál lényegesen 
alacsonyabb származású polgárlányt vesz feleségül: és egy lány, aki — mint 
mondottuk — (valószínűleg egyéni szerencsétlensége miatt) külföldre megy és ott 
nevelónő lesz.v 

A házasodások révén ez a státus és pozíció szintben marad. A lányok a 
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foglalkozás jellegét és a státuszt tekintve e körön belül mennek férjhez, a fiúk 
pedig azonos, vagy nagyon közeli származású leányokat választanak. 

Úgy tűnik, a második generációban lényegesen nem változik ez a kép. Sőt 
bizonyos esetekben az elert címek és rangok megemelik a pozíciót: a katonák 
között már altábornagy, vezérőrnagy, ezredesek is szerepelnek, a főispán a 
felsőház háznagya egy személyben, az egyik leány férje pedig vallás- és 
közoktatási miniszter. Ugyanakkor az új mentalitás biztos jeleként megjelennek 
az önálló foglalkozású nők is, mind a négy a művészeti foglalkozásokhoz közeli 
pályán: író, újságíró, művészettörténész és zongoratanárnő. A férfiak között 
pedig — főként a generáció ifjabb tagjai között — feltűnnek a szakértelmiségi 
pályák: az orvos, a gyógyszerész, és leggyakrabban a leghagyományosabb 
jogásztanulmányokból következő ügyvédi-közjegyzői foglalkozások. Ugyancsak a 
generáció fiatalabb tagjai között, erősen tömörülve egyazon családon belül, 
feltűnnek a banktisztviselők is. 

Összefoglalóan a fentieket azt mondanám, hogy a 0. generáció 
birtoknagyságából következően, az öröklés törvényei szerint, valamint mivel a 
házasodások révén nagyobb birtok- és vagyonszerzés nem történt, újtipusú, 
kapitalista jellegű gazdálkodásba nem fogtak, a család hagymányos birtoknagyság 
szerinti státusza, vagyoni helyzete a századfordulón és a század első negyedében 
gyengült. Mégis, a fenti adatok tanúsága szerint, a mondott időszakban a család 
megőrizte, sőt megerősítette társadalmi pozicióit. Ezt az erősödést elsősorban 
az egyházi, megyei, állami-katonai hatalomban való részvétel kiterjedésével, 
illetve az ide való bejutás esélyét a család hagyományos történeti presztízsének 
kamatozásával magyarázhatjuk. Ezt a presztizst tovább növelte a főpapi méltóság, 
az udvarmesteri cím, az altábornagyi és miniszteri rang. 

Tovább folytatva a generáció szerinti elemzést, a harmadik generáció 
korántsem mutat már ilyen egységes képet. Ennek oka elsősorban a nemzedék 
erőteljes időbeni széthúzódása.,E generáció tagjainak foglalkozását vizsgálva 
fél évszázad társadalmi változásait kísérhetjük nyomon. Itt már az 
altábornagytól az ausztráliai vendéglősön át a számítástechnikai főmunkatársig 
minden megtalálható. Ez a nemzedékre jellemző ugyan, de a fent elindított 
gondolatmenethez csak részben tud adatot szolgáltatni. Ezért alkalmasabbnak 
tűnik a megfelelő kohorsz vizsgálata, azaz az 1920 és 1949 között született 30 
évesek csoportjának elemzése. Megjegyezzük, hogy az első generáció esetében a 
generációk és kohorszok között nem volt számottevő eltérés. Ebbe a kohorszba 
zömmel a harmadik generáció tagjai kerültek, de mintegy egynegyed részben a 2. 
és a 4. generációhoz tartozók is képviseltetik magukat. A 2. generációhoz 
tartozó, de életkoruk szerint ebbe a csoportba kerülő személyek nem jelentenek 
új színt, hiszen ezek, akikről a második generáció fiataljaiként már szóltunk: 
értelmiségi, de inkább hagyományosan úri középosztályi foglalkozások viselői, az 
előbbiekhez képest alacsonyabb poziciókban. A 4. generációból idekerültek 
foglalkozása ugyanezt erősíti. Magas állami, megyei funkciót viselő személy itt 
már nem szerepel, talán a katonai pályán működők emelik meg némileg e csoport 
pozícióját és egy részvénytársasági ügyvezető igazgató, de ő is a hagyományosan 
dzsentroid Georgia RT-nél dolgozik. Ellenpontként azonban már megjelennek a 
szakértelmiségi foglalkozások: gépészmérnök, építészmérnök, a nem bírói vagy 
ügyvédi pályán működő szakjogász, az első tisztviselőnő, és az egyértelműen 
alacsonyabb társadalmi presztizst képviselő kántortanító, erdész, plébános 
foglalkozás. Erőteljesen megindul ekkor a középosztályivá váláson belül a 
presztízsében is alacsonyabb szintet képviselő foglalkozások megjelenése. 

A harmadik generációról és a harmadik kohorszról szólva már a második 
világháborút követő gyökeres történelmi fordulat hatásáról is beszélni kell. 
Hogyan reagált a család ezekre a változásokra? Nem kis hányaduk az emigrációt 
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választotta. Dél-Amerika, Kanada, az Egyesült Államok, a Német Szövetségi 
Köztársaság és Ausztria lett új otthonuk. A második kivándorlási hullám, 
1956-ban, inkább a negyedik generációt érintette. Közülük néhányan már 
Ausztráliába is kerültek. A foglalkozási adatok szerint jó részük vállalkozó 
jellegű foglalkozásba kezdett: penziós, gyáros, vendéglős lett. Az itthon 
maradottak között nem kevesen járták végig a deklasszálódás útjait: mutatják ezt 
az éjjeliőr, kubikus, építőipari segédmunkás, figuráns, kazánkezelő, 
szállítómunkás foglalkozások, amit -- néhány egyéni életút ismeretében — 1956 
után egy lassú felemelkedés követett, ugyanis a nyelvtudás, hivatali, 
ügyintézői, fordítói, idegenvezetői, levelezői stb. foglalkozásokba engedte 
visszajutni őket. 

Mivel az ismert okok miatt a következő generáció bekapcsolódását erősen 
meghatározta a felsőfokú oktatásbői való kényszerű kimaradás, avagy késleltetett 
bekerülés, a negyedik kohorsz tagjai között igen gyakori a középszintű szellemi 
foglalkozást űzők előfordulása. (Ennek oka persze a nők munkábaállásába is 
keresendő.) A férfiak igen nagy hányada választotta a műszaki pályát, újabban a 
számítástechnika fogadott be néhányukat. Eltűntek a jogászok, a tanári pályát is 
csak tornatanár vagy zenetanár képviseli. Önként választott fizikai munkás 
foglalkozás nagyon kevés van. Ha elő is fordul, inkább a divatos jellegű, 
szolgáltatás-típusú autószerelő, fodrász szakmákra korlátozódik. A hatvanas évek 
második felében már néhány középszintű vezető (vállalati osztályvezető, vagy 
osztályvezető helyettes is előfordul) egyébként az egyetlen női községi VB. 
titkáron és egy vállalati igazgató vön kívül vezető állású tagja nincs a 
családnak. 

Végigtekintve a szerteágazó család csaknem százötven éves . történetét, úgy 
tűnik, hogy a Berzeviczyek-Szmrecsányiak leszármazottainak pályáiban pregnánsan 
megjelennek azok a típusok, amelyek jól mutatják, miként vált a magyar 
középbirtokos nemesség egyik reprezantatív családja az ún. történelmi 
középosztály részévé, és ezen belül hogyan osztódott szét a hagyományosan úri 
minőséget őrző és egy modernebb értelemben vett értelmiségi szakszerűséget 
képviselő foglalkozások között. Felvetődik a kérdés, hogy vajon a birtok 
elaprózódása és elvesztése után a státusz és pozíció átalakulásával valóban a 
polgárosodás útját járták-e végig ezek a generációk? A válaszom: igen. Azonban a 
reformkori Berzeviczy Vince üt ja leszármazottai pályáján némileg megtorpant, 
mint ahogy megtorpant az az egész társadalmi folyamat, amely a múlt század 
közepén, első harmadában azt a lehetőséget villantotta fel, hogy "... az 
értelmiségi foglalkozást űző köznemesekriek és a polgár- és jobbágyi jakból lett 
honorácioroknak a széles körben való összeolvadása.7." következtében "az egész 
magyar társadalomnak és vele az értelmiségi szakszerűségnek a fejlődése is ismét 
rea tud kanyarodni a szabad európai fejlődés útjára". Ehelyett azt a "redukált" 
polgárosodás útját járták be, melynek következteben a megyei és miniszteriái is 
hivatali világba kerülő utódok még őrzik a nemesi öntudatot, vegyítve a 
szakszerű értelmiségi szereppel. A generációk során azonban fokozatosan, egyre 
nagyobb számban jelenik meg az a szakszerű értelmiségre utaló foglalkozástípus, 
mely egyre függetlenebb a hagyományos státusztól. Közelebbi vizsgálatot igényel 
azonban annak feltárása, hogy a tühhs/áz éves kulturális hagyomány és mentalitás 
miként épül be, és miként válik egy új értékké a későbbi les/árma/ottakhan. 

FELHASZNÁLT FORRÁSOK 
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Hála a vizsgált családban szép számmal fennmaradt dokumentumértékű 
forrásanyagoknak, (no és meg) a ma élő családtagok, mindenekelőtt Ghyczy Béla és 
felesége Huszár Lenke fáradságot nem kímélő adatszolgáltató és gyűjtő kedvének, 
csaknem négyszáz családtagról sikerült adatokat rögzíteni. 

írásos anyagok: 

/l/ A daróci ház családfája 1933. december 31-én: 
Szmrecsányi Miklós által összeállított leszármazási jegyzék. Szmrecsá-
nyi Ödön (Eugén) és br. Berzeviczy Mária leszármazottai. 

/2/ OL Családi levéltárak. P 51. A Berzeviczy család bárói ága. Évrendezett 
iratok. 

/3/ A györkei ház: 
Szmrecsányi Géza kézirata -- Visszapillantás a régi időkről alcím-
mel. Kelt: Kassán. 1951. okt. 1. 

/4/ Dobry Luft: 
Sárosi apróságok. Szmrecsányi Géza nyomtatásban megjelent emlékirata és 
élményei családja és a sárosi nemesség életéről. Atheneum. Kosice. 
1932. 

Ibi Györkei kedves otthon: 
A Rakovszky László által összeállított család- és helytörténeti fel-
jegyzések elsősorban a Rakovszkyakról, illetve Rakovszky György és 
Szmrecsányi Ilona és Mária házasságából született leszármazottakról 
tudósítanak. A kéziratos anyag tartalmazza Györké helytörténeti 
leírását, a község egykori tulajdonosainak, birtokosainak felsorolását. 
Megtalálható a kötetben a Rakovszkyak leszármazási táblája, osztályos 
egyességek, záloglevelek, végrendeletek másolatai. Ezenkívül néhány 
magánlevél is. A kötetet gazdagon illusztálják fotográfiák és rajzok. 
Kiegészíti a vaskos kötetet egy vendégkönyv is, melyben a kúriába lá-
togató vendégek (barátok, vadásztársak, rokonság) aláírásai találhatók. 

Fotóalbumok: 
Az 1860-as évektől napjainkig. 

A család egyes személyeire vonatkozó írásos irodalomból kiemeljük: 

Berzeviczy Albert: Régi emlékek, 1853-1870. Révai irod. Int. Budapest. 
1907. 314. old. 

Báró Berzeviczy Vince és magyar színjátszás. (Szerző nélkül, de tudott, 
hogy a szerző Szinyei Merse Jenő.) Különlenyomat az Új Magyar Múseum I. kö-
tetének 2. füzetéből. Kassa. 1942. 39. old. 

Akadémiai emlékbeszéd báró Berzeviczy Vince felett. — Dessewffy József. 
T B 3 7 ! 

Déryné emlékezései. I-II. Budapest. Szépirodalmi Kiadó. 1955. Budapest. 

Talpassy Tibor: A magyar színjátszás hőskora. Móra Ferenc Könyvkiadó. Bu-
dapest. 1983. 

Rédey Tivadar: A Nemzeti Színház története. Kir. Magyar Egyetemi Nyomda. 
Budapest. 1937. 





RENDI TÁRSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÓDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Marjanucz László: 

A SZEGEDI ZSIDÓ BURZSOÁZIA GAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSAI A 19. SZÁZAD MÁSODIK 
FELÉBEN 

Dolgozatunkban a szegedi zsidó burzsoázia kapitalista vállalkozásairól lesz 
szó. Olyan tevékenységről, melynek fő jellemzője nem kizárólagosan a profitra 
való törekvés, hanem az ésszerű tökeelszámolás, a vállalkozói mérlegkészítés, 
mely normája minden nyereséges vállalkozásnak. Szegedén adottak voltak a 
feltételek ahhoz, hogy a szükségletek fedezése kizárólag a piaci lehetőségekhez 
és a rentábilitáshoz igazodjék. 

Az 1870. évi népszámlálás szerint Szeged 70.179 fónyi lakósából 3628 (5,2 
%) volt zsidő. 1900-ban a 100.270 fó lakosból 5.776 fö vállotta magát zsidónak. 
Ugyanekkor az egyes foglalkozási ágakban képviselt zsidóság aránya az alábbi 
volt: őstermelés 0,2 SS, ipar 8 SS, kereskedelem és hitel 50 56, közlekedés 7,1 %, 
gyáripar 14,5 56, véderó 4 56, napszámos 0,5 56, házi cselédek 0,8 56. Az orvosi, 
illetve ügyvédi foglalkozás esetében ez az arány elérte a 65,4, valamint a 41,5 
SS-ot. Jelen vizsgálatunkba csak az ipar- és kereskedelem területén működő 
vállalkozásokat vontuk be, abból kiindulva, hogy a tókés gazdálkodás ezen 
ágaiban a szegedi zsidóság meghatározó szerepet játszott. Nem volt célunk 
cégalapítások számszerű összesítése, ami azért vezethetett volna tévútra, mert a 
hiányosan fennmaradt cégbírósági akták többségükben csak az üzlet létrejöttéről 
tudósítanak, megszűnéséről, átalakulásáról ritkábban. A megvizsgált mintegy 80 
üzleti vállalkozásban elsősorban arra kerestünk választ, hogy milyen feltételek 
mellett jöhetett létre egy üzlet, s hogyan menedzselték azt. A társas cégekre 
jellemző, hogy nem föltétlenül indultak családi vállalkozásként, míg az egyéni 
cégek esetében mindig ott volt a családi háttér. Ugyanakkor az is 
megállapítható, hogy a polgári család és a tőkés gazdálkodás a család belső, 
piaci viszonyoknak nem alárendelt összetartó funkciója miatt egymástól 
elválasztható fogalom. 

Szegeden a város köznemesi vezetése már a reformkorban is igényelte a 
zsidók gazdasági közreműködését, a Bach-korszakban pedig egyenesen meglódult az 
üzletalapítások üteme. Szinte mind a 80 üzleti vállalkozásnak volt kiegyezés 
előtti, néha reformkori előzménye, s maga a cégbejegyzés így egy már korábban 
megvolt>Ozemnek az 1875. évi kereskedelmi törvénycikk előírásait követő jogi 
aktusa volt. Az 1871. október 18-án kiadott első virilis listán szerepló 47 
zsidó vállalkozó közül 12 fő szerepelt az 1848-as összeírásokban is. Köztük 
olyan, később a város közéletében is fontos szerepet játszó személyek mint 
Seifmann Mór — a Belvárosi Casino bútorzatát legyártó vállalkozó — , 1848-ban 
még házaló; Lichtenberger Mór már 1848-ban is jómódú kereskedő-család sarja, 
később a Casino első zsidó tagjainak egyike; Pollák Simon, a dúsgazdag 
dohánykereskedő; vagy a miskolci származású Patzauer Ede szobafestő, aki késóbb 
híres szeszgyáros lett. 

1848 és 1870 között figyelemre méltó társadalmi mozgást regisztrálhatunk a 
szegedi zsidóság körében. A 48-as induló nemzedék egyik jellegzetes képviselője 
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Holtzer Salamon rongykereskedő, aki ellen 48-ban még csődeljárás folyt, de 
1870-ben az 5-ik legnagyobb adót fizető volt 899 Ft-tal. A cég felfutásában 
nyilván szerepet játszott Mihály fiának, a később szintén virilis Kirschner 
Hermann lányával kötött sikeres házassága is. A szegedi múzeumban őrzött, a 
Holtzer-féle fehérnemű-kereskedés fennállásának 50. évfordulójára készített 
tabló személy szerint rögzíti a cég alapítóit és működtetőit. 

Ugyanakkor érdekes, hogy Pollák Simon a gazdag dohánykereskedő az 1870-es 
virilis jegyzéken csak a póttagok között kapott helyett, s az ő 95 Ft-ját messze 
megelőzte Lustig Ferenc bádogos 329 Ft-ja. Mind az anyakönyvek, mind a 
cégbírógági okmányok arról tanúskodnak, hogy a zsidók összeházasodására rányomja 
bélyegét a szociális endogámia. Nehezen kideríthető, hogy e házassági stratégiát 
mennyire alapozták szerelmi indítékokra, s mennyi benne az üzleti szempontokra 
figyelő, közös szülői szándék. Mindenesetre a háztartás és üzem kettéválásával e 
családok már. nem elsősorban keretei, legföljebb csak motiválói egy-egy üzleti 
vállalkozásnak. 

Tanulságos ezzel kapcsolatban Politzer Sándor ékszerész esete. 
Ékszerészkereskedését 1873. junius 12-én jegyeztette be. Rá egy évre egybekelt 
Sonnenfeld Linkával, aki hozományul 8.043 Koronát kapott. Amikor 1876-ban 
férjének át kellett íratnia üzletét az új cégjegyzékbe, elmulasztotta a 
házassági szerződésben rögzített feladat teljesítését, ti. a feleség 
hozományának a cég tőkerészesedésként való váltótörvényszéki bejegyzését. A két 
házastárs között ún. peren kívüli vita támadt külön ügyvédi képviselettel. 
Irányadó volt ebben az ügyben a két fél között megkötött házassági szerződés, 
mely a társak egymás iránti jogait a házasság . megszűnte utáni időre is 
szabályozta. Hozzá kell tenni, hogy a feleség már Weiner Sámuel özvegyeként ment 
férjhez Politzer Sándorhoz. Ennek értelmében, a férj elismerte, hogy a feleség 
4.043 korona ingóságot hoz "haza, illetőleg a kereskedésbe" és ugyancsak 
hozományul "a férj kezeihez 4.000 Ft. készpénzt ad". De a feleség a leltár 
szerinti hozomány tulajdonjogát fenntartotta, s annak biztosítására törvényes 
intézkedéseket tett, többek között az összeg zálogjogának bejegyzését, a 
fennálló kereskedésre. Ezt szerette volna a férj kiküszöbölni, hisz felesége 
hozománya a kezeinél volt, s azt a társ tulajdonjoga mellett is szabadon 
használhatta a vállalkozás céljaira. Persze elválás esetén azt köteles lett 
volna két éven belül a hitvesnek visszaszolgáltatni. 

A szegedi telephellyel működő cégek többsége egyéni volt, ami 
összefüggésben állott e vállalkozások családi jellegével: a családfő által 
vezetett boltokkal, műhelyekkel, üzletekkel. Persze az egyéni cég nem minden 
esetben volt azonos a kis mérettel. A már említett Holtzer-kereskedésnek 
kirendeltsége volt Budapesten és Temesvárott is. Szegedi, lakóhelyül és egyben a 
vállalkozás színteréül is szolgáló palotáját Lechner Ödön tervezte. 

De emlithetnők Bach Bernát kiviteli gőzmalmát majd az egész bánáti vidékre 
kiterjedő érdekkörrel, vagy a Milkó-féle fűrészüzemet, melyet a Máramarosban 
vásárolt saját tulajdonú erdőből tápláltak. Sőt egy időben Szeged híres, 
tudós-rabbijának, Lőw Imánuelnek is volt ecetgyára. Az üzleti vállalkozás 
családon belüli folytatását azzal biztosították, hogy annak irányításában az 
apa, mint "cégbírlaló" mellett helyet kapott a legidősebb fiú is cégvezetőként. 
A reálgimnázium, vagy a kereskedelmi, iskola elvégzése után következhettek a 
gyakorlás évei, a cég per procura vezetése. Jó példa a cég családi 
menedzselésére Lengyel Lőrinc bútorgyáros esete. 1876-ban bútorkereskedőként 
kezdte teljesen egyedül, majd 1889-ben legidősebb fiának, Győzőnek címvezetői 
bejegyzését kérte a kereskedelmi bíróságtól, aki már akkor nem az apai, hanem 
saját házában lakott. 1880-ban bekövetkezett halála után a gyámhatóság 
jóváhagyta a kiskorúak (Géza, Vilma, Lajos, Manó és Sándor) érdekeit is szem 
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előtt tartó örökösödési nyilatkozatot. Eszerint ők örökölték a hagyatéki 
leltárban felvett 50 Ft készpénzt, a Gresham biztosítónál elhelyezett 1.000 Ft 
és a Palánkban lévő ingatlan felét. Az érdekelt felek közt létrejött "osztályos 
egyezség", valamint a rokonok ajánlata alapján e javadalmakat az özvegy 
haszonélvezeti jogával a kiskorú örökösök között egyenlő arányban 
tulajdonjogilag átadták. Lengyel Lőrincné egyúttal a bíróság tudomására hozta, 
hogy "úgy az ő, mint gyermekei érdekében az örökösödés jogcímén a Lengyel Lőrinc 
cég változatlan elnevezéssel szándékozik folytatni az üzletet". 5 cég családi 
iranyítása persze per procura minőségben fia kezében volt. Egy, az anyja által 
írt meghatalmazás teljes halamat adott neki a cég ügyeinek intézésében a 
tulajdonos akadályoztatása esetére. Lengyel Győzőnek ezt az alkalmazott 
vállalkozási státuszát emelte a bíróság társtulajdonosi szintre, mikor eleget 
téve az özvegy kérésének töröltette üzletét az egyéni cégjegyzékből, s átíratta 
a társas cégek listájára 1892-ben. A változatlan elnevezésű új társas cég 
egyforma képviseleti joggal felruházott tagjai voltak: Lengyel Lőrincné, Lengyel 
Győző és Lajos. Alaposabb vizsgálatot igényelne annak kiderítése, hogy a 
szerződéssel szabályozott szülő-gyermek-testvér vállalkozás motívumai között 
milyen súllyal szerepelt az üzleti siker élménye, illetve a családi hírnév és a 
közösség megőrzésének szándéka. Nem csökkentette az üzlet dinamikáját, viszont 
egyszerűsítette a viszonyokat az, hogy édesanyjuk 1898-ban kilépett a 
társulásból, felszámolta társbirtokosi jogait. Azonban bekapcsolódott a testvéri 
együttesbe, az addig önálló aradi bútorkereskedést vezető Lengyel Manó, 
vállalatát fiókteleppé leminősítve, de a szegedi központ egyforma cégjegyzési és 
képviselei joggal rendelkező társtulajdonosaként. 

A feleség fontos szerepvállalását figyelhetjük meg a híres Patzauer Miksa 
féle likőrgyár történetében is. Ez a vállalkozás sem nélkülözte az üzlet családi 
hátteréül szolgáló rokoni összefonódásokat. Ebben az esetben a szeszgyáralapító 
felesége (May Matild) testvérével, a szegedi pénzvilág ismert alakjával, May 
Miksa bankárral szövetkezett. Az 1876-ban alapított üzem vezetésében 1888-ban 
következett be változás, mikor a férj értesítette a bíróságot, hogy "nőjét" 
bízta meg az üzlet korlátlan vezetési jogával, mert szélhűdés következtében nem 
tudja a jobb kezét használni. Patzauer Miksának 1900. április 18-án 
bekövetkezett halála után felvett vagyonleltárban összesen 164.825 korona ingó 
és ingatlan érték szerepelt. Az üzleti árúknak, felszereléseknek, 
értékpapíroknak és követeléseknek felét az özvegy mint közszerzeményt magának 
igényelte, mely az örökhagyó örökösei elismertek. Az ingóságok másik felét, 
illetve a hagyatéki ingatlanokat a nagykorú örökösök között egyenlő arányban 
osztották fel, de megterhelték az anya életfogytig érvényes haszonélvezeti 
jogával. Valószínű, hogy a nagykorú örökösök (Sándor szegedi, dr. Bácskai 
Albertné budapesti és Reisinger Sándorné aradi lakosok) beleegyezése a családi 
vagyon szülői kezelésébe is inspirálhatta a feleséget, hogy tovább vigye férje 
szeszvállalkozását. Miután "a hagyaték felett létrejött osztályos egyezség" a 
cég tulajdonjogát özv. Patzauer Miksánéra ruházta, ezzel korábbi cégvezetői 
jogosultsága tárgytalanná vált, s azzal fiát, Patzauer Sándort bízta meg. Az 
örökhagyó, nőjével közösen készített végrendeletében meghagyta, hogy kiskorú 
fiának a nagykorúság elérése után, lányának pedig férjhezmenetelekor az anya 
köteles 40-40.000 Koronát kifizetni. Ennek biztosítására 80.000 Korona 
kamatmentes tőkeértékig bekebelezték a zálogjogot a hagyatéki ingatlanokra, 
mégpedig a haszonélvezeti jog előtti elsőbbséggel. Ilyen részletes, szigorú 
következetességgel megszerkesztett, a családtagok és az üzlet érdekeit egyaránt 
figyelembe vevő örökösödési nyilatkozatok, "osztályos egyezségek" szép számmal 
akadnak a cégbírósági akták között. Sajnos, hogy keveset tudunk meg ezekből 
magáról az üzletmenetről, a vállalkozás ipargazdasági paramétereiről: 
foglalkoztatottak létszáma, kereset, termelési index, stb. Azonban így is 
értékes információkat nyerünk a szegedi gründolások személyi-gazdasági 
indítékairól, a működés jogi-társadalmi feltételeiről. 
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Még mindig az előző cégnél maradva nyilvánvaló, hogy annak valódi vezetője 
a legidősebb fiú, akinek a cégbíróság még a tulajdonos személyében bekövetkezett 
változás rögzítése elótt fontos bírói dokumentumokat adott át. Nevezetesen 
apjának az adóhivatalnál bírói letétben levó takaréktári és banki részvényeit, 
kötvényeit, összesen 17.020 Korona névértékben, igaz "mások netán előbb szerzett 
jogának érvényben tartásával". 

Egy-egy vállalkozás tőkeerejére több adat utal a társas cégek létrejöttét 
szabályozó társasági szerződésekben. A város fejlődésében fontos szerepet játszó 
szalámigyártás első képviselői közé tartozott Haris János, aki Luigi és Leonardo 
Brollo genovai lakosokkal közösen szalámigyártó és kereskedési üzletbe fogott 
1888 januárjában. Jóllehet a céget egyedül Haris János jegyeztette, de az 
ügyintézés "szolidáris volt minden részvevővel". Haris János és Luigi Brollo 
személyenként 2.980 Korona tókét fektettek a vállalkozásba, s ennek, illetve az 
eladott árunak megfelelően osztották el a nyereséget. Amennyiben az üzem 
bővülése további tökét igényelt, azt Haris János mint a cég kölcsönét szerezte 
be, amelynek visszatérítése a közös vagyont terhelte. Haris János képviselte 
kifelé az üzletet, gondoskodott a szalámigyártáshoz szükséges húsról és a 
készáru eladásáról, vezette a főkönyvet. Luigi Brollo felügyelte a 
szalámigyártás menetét, átvette és ellenőrizte a gyártáshoz szükséges 
nyersanyagok minőségét, beszerezte a legfontosabb szalámigyártó eszközöket, s 
havonta részletes számlát készített a költségekről. Rögzítették e szerződésben a 
szalámigyártás időpontját is: novembertől - február végéig tervezték a munkát. 
Ez a vállalkozás szintén rámutatott a tartósan jól menő üzletnek egyik fontos — 
ha nem is a legfontosabb — feltételére: a nemzetközi összeköttetésre. Itt sima 
üzlettársakról volt szó, de lényeges, hogy némely alapítás mögött nemzetközi 
méretű rokoni-ismerősi hálózat állt. 

A korábbi szegedi szalámigyártási kísérletek azért jutottak ugyanis csődbe, 
mert nem tudták megfelelő módon a készárut értékesíteni. Pick Márk 
terménykereskedőnek azért sikerült világszínvonalra emelni az eladdig akadozó 
iparágát, mert vállalkozói stratégiájába beépítette — a jórészt családi 
összeköttetéseken alapuló — bécsi, berlini, amerikai kapcsolatait. Többek 
között ennek köszönhette felfutását a kezdeti nehézségekkel küzdő — a Bakay, a 
Wimmer, majd később a Salzmann nevével fémjelzett szegedi kenderipar is. 

Társas cég megvalósulhatott családon belül is, amennyiben a fiú önálló 
családfőként az apával közös vállalkozásban kívánt boldogulni. így kötött 
szerződést Löwy Sámuel fakereskedó "Löwy Ármin úrral", ki a gőzmalom- és 
gőzfürészgyárban fekvő 60.000 Ft forgótőkéhez 5.000 Ft összeggel járult hozzá. A 
fiatal úr ennek megfelelően "az üzlet tiszta nyereségének 1/3-ad részét veszi 
tulajdonul és ezt a betét aránytalansága mellett is azért, mivel Lówy Sámuel úr 
Lőwy Ármin úrban egy nálánál ifjabb erőt, és tevékeny szakférfiút vesz magáho~z7 
kinek buzgó munkásságától az üzlet fejkődését és gyarapodását reményli és váT̂ " 
jT^ 

Nagy vagyonok születésének, az erők egyesítésének voltak más módjai is, 
többek között az 1870-es években még nem gyakran előforduló, de annál nagyobb 
szenzációval járó vallásilag exogám házasságok. Ezek közül kiemelkedett a 
dúsgazdag zsidó újságíró és műgyűjtő Eisenstádter (később: Enyedi) Lukács és a 
szintén gazdag felsővárosi katolikus hajósgazda, Zsótér Andor Ilka nevű lányának 
az 1869. június 8-án tartott esküvője. Többek között az ilyen házasságok is 
indokolják annak kiderítését, hogy a szegedi zsidó burzsoázia által teremtett 
vagyoni-gazdasági értékek hogyan viszonyulnak számszerűen a város egyéb 
tényezőihez, de azt a fentiek ismeretében is elmondhatjuk, hogy Szeged modern 
polgári várossá fejlődésében nélkülözhetetlen szerepük volt. Móra Ferenc írta 
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egyik levelében, hogy Szeged számára a nagy árvíz egyben áldás is volt, mert 
ennek köszönhette, hogy elvesztette rusztikus jellegét. Tény, hogy az árvíz 
okozott egy újjáépítési kényszerhelyzetet, de a megvalósítás elképzelhetetlen 
lett volna a zsidó burzsoázia vállalkozói közreműködése nélkül. "Hányat 
ismerünk, becsülünk és szeretünk közülük, kik úgyszólván semmivel fogtak a 
kereskedéshez, s most már száz meg száz munkás kap kenyeret tőlük?" ~ irta a 
Szegedi Hiradó munkatársa. Hozzáteve azí Is) hogy ''van a becsületes útonl 
gazdagodásnak, mely nagykereskedővé teszi a kis kalmártTs, három varázsszava: 
szorgalom, kitartás, nélkülözés"; 

Munkánkban a .rajtuk„keresztül vezető út végállomásait villantottuk fel 

JEGYZETEK 

¡1/ A szegedi zsidóság össznépességen belüli arányalt, foglalkozásbeli 
megoszlását a Magyar Statisztikai Közlemények 1890., 1900. és 1910. évi 
népszámlálási adatokat tartalmazó kötetei alapján vizsgáltam. 

H ! A zsidó családok társadalmi felemelkedésének illetve süllyedésének 
kutatásánál felhasználtam az 1848. évi "Szabad Királyi Szeged városában 
lakó izraeliták összeirása"-t, a város törvényhatóságának legtöbb adót 
fizető tagjainak 1871-es névsorát, a hitközség által vezetett anya-
könyveket (1852-1894) illetve a cégbírósági és árvaszéki iratok között 
talált hagyatéki leltárakat, végrendeleteket, haláleset felméréseket, 
felvételeket. 

/3/ Társadalmi helyzetük bemutatására felhasználtam Lőw Imánuel-Kulinyl 
Zsigmond: A szegedi zsidók, Czimer Károly: A Szeged-Belvárosi Kaszinó 
100 éves története, valamint Kulinyi Zsigmond: Szeged új kora c. műve-
ket. 

/4/ A vállalatalapításokra és menedzselésükre vonatkozó információim zömét 
a Csongrád Megyei Bíróságon őrzött cégbírósági iratokból (1876-1920), 
részben a Szegedi Híradó korabeli cikkeiből, hirdetéseiből és a Móra 
Ferenc Múzeumban található firmajegyekből nyertem. 

/5/ Néhány sikeres vállalkozás és a szociálisan endogám házasságok között 
fennálló bizonyos összefüggésekre a házassági anyakönyvekben és a cég-
bírósági iratokban szereplő családok és üzlettársak azonossága hívta 
fel figyelmemet. 





RENDI TÁRSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÚDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Tímár Lajos: 

VÁROSTÖRTÉNET, VÁROSFÖLDRAJZ ÉS CSALÁDTÖRTÉNET 

I. Az alföldi "nagyváros" társadalmának térbeli sajátosságai 

A társadalom térbeli- települési sajátosságainak vizsgálata egy adott 
település társadalmának mélyebb elemzésével kezdődhet csak. Erdei Ferencet 
idézve: "Egy-egy magyar város társadalmi szerkezete minden esetre szelvény a 
magyar társadalom egészéből; a magyar társadalmat alkotó rétegeinek egy-egy 
darabját tartalmazza... többé-kevésbé az egész magyar társadalom összeterelet 
mutatja". 717 

Éppen a. alföldi városoknak — településföldrajzi értelemben is vitatott 
problémája, jellege indokolja, hogy részletesebb társadalomtörténeti 
vizsgálatunk céljára egy alföldi nagyvárost válasszunk ki, konkrétan Debrecent. 

A város társadalmának elemzése olyan terrénum, amelyről a "geográfia nyelve 
már nem tud besrélni", bár ez nem jelenti azt, hogy a településföldrajz, vagy a 
törtéiiecí társadalomföldrajz szemléletmódját a későbbiekben mellőzhetnénk. Ezt 
már csak azért sem tehetjük meg, mert a város lakóinak életfeltételeit nem 
csupán az adott település, hanem tágabb térkapcsolatok is befolyásolják. 
Önmagában a településnek, Valamint vonzáskörzetének nyújtott központi funkciók 
színvonala és szerkezete, is befolyásolja a társadalmi rétegződés és mobilitás 
jellegét és dinamikáját, de ugyanakkor a település által igénybe vett 
szolgáltatások is hatással vannak rá. Vagyis a tágabb térkapcsolatok sokrétű 
hatásai, tárgyiasult formái is befolyásolják az adott (differenciált) városi 
társadalom életét. S ez a sajátos kettősség: egyrészt a város maga a saját 
funkciói, illetve infrastruktúrális létesítményei által, másrészt a tágabb 
térkapcsolatok hatásai határozzák meg azt a sajátos, időbelileg változó 
társadalmi mozgásteret, melyet a város a benne lakók számára nyújthat. A 
település tágabb térkapcsolatai ugyanakkor többé-kevésbé társadalmi 
rétegspecifikus jellegűek is. A különböző társadalmi csoportok a szocializációs 
folyamat, a munkaerőpiacon való megjelenés, vagy az árútermelés intenzitása és 
hatóköre szempontjából más-más "terekben" mozognak. 

Dániel Berteaux és Isabelle Berteaux-Wiamme példáját követve a célunk 
nekünk is az, hogy az adott társadalmi viszonyok konkrét működésébe is 
bepillanthassunk, megpróbáljuk feltárni "az ilyen mély struktúraviszonyok 
következményeit a napi élettevékenységekre, az" élet konkrét feltételeire és az 
emberek életpályájára". 72/ 

A gazdasági, demográfiai, társadalmi, ideológiai erők és hatások, a család, 
az egyén szintjén lépnek konkrét kölcsönnatásba, s nem csupán az egyéni 
élettörténeteket formálják, hanem az egyén és a család réteg- és 
településspecifikus válaszaitól is befolyásolva a fő társadalmi változások 
irányát és jellegét is ezen a közvetítésen keresztül befolyásolják. így az 
egyéni élettörténetek (vagy családtörténetek) beépítése az objektív, 
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iunkcionális összefüggések feltárását célul tűző elemzés kereteibe nem a "száraz 
prőza" színesítését szolgálja, hanem a társadalom működésének sajátos 
Kettősségét kívánja bemutatni. Az egyéni vagy családi életpályák 
nyomonkövetésében természetesen nem az egyediség megragadására törekszünk, hanem 
az általánosabb vonásokat kívánjuk kiemelni, melyek túlmutatnak az egyéni élet 
megismételhetetlen egyediségén, vagyis általánosabb társadalmi jelentést 
hordoznak és formálnak. Megközelítésmódunk általánosabb elméleti indoklásaként 
nem szociológiai, vagy társadalomtörténeti forrásokhoz fordulunk, hanem ismét a 
történeti társadalomföldrajzhoz. Allan Predet idézve: "Mivel az egyéni 
szocializáció (vagy életpálya formálódás) és az intézményi (vagy társadalmi) 
reprodukció dialektikusan egybefonódik. mint a szociálintegratív és 
rendszerintegrativ folyamatok -- e kettő kölcsönhatását illeti Pred a 
'structuration' kifejezéssel: fordítói megjegyzés -- mindegyik áthatva a 
másikat, a kettőnek a materiális folyamatossága és. időbeli valamint területi 
változásai a térben nem választhatók szét". 777 

II. A város funkcionális övezetei 

A város lényegét három tényező kölcsönhatása adja: "térbeli kiterjedese, 
népességben! megtestesülése és funkcionális szerepe". 7T7 város mint 
fizikai-építészeti és mint gazdasági-társadalmi jelenség, egységet alkot, s csak 
ennek a két tényezőnek a kölcsönhatásában érthető meg. A város épületeivel, a 
termeléshez közvetlenebbül kapcsolódó infrastruktúrális létesítményeivel 
közvetve tükrözi a város gazdasági szerepét és társadalmi jellegét. A lakóházak 
mint az emberek tárgyi környezetének legfontosabb elemei "szimbolikusan is 
megtartják és megismétlik a múltbéli folyamatok tárgyukban kifejezóHo 
társadalmi elemeit"! /2/ 

A két világháború közötti korszakban, ha egy látogató érkezett a Tiszántúl 
fővárosába és nem elégedett meg Debrecen hírességeinek (Református Kollégium, 
Nagytemplom, egyetem és az Arany Bika Szálló) megtekintésével, hanem alaposabban 
bejárta a város kanyargó utcákkal, földszintes házakkal és nagy udvarokkal 
körülvett kissé falusias jellegű részeit is, akkor elég világosan kirajzolódtak 
számára: a város külső jellegében és funkciójában egyaránt elkülönülő. "Falu, 
kisváros és nagyváros csodálatosan összefolytak itten. Jöhet az új, az öreg 
Debrecen fúri, de azért ő is megmarad. Főútja igazi nagyváros, széles zsúfolt, 
modern. De két lépés és már kisvárosi utcán ballagunk, néhány perc'és már itt a 
falu. Pompás villasor húzódik a Nagyerdőig, de a villák között konok kis 
kukoricások lapulnak". /77 

Település-morfológiai szempontból a következő funkcionális övezeteket 
különíthetjük el: (Lásd az I. ábrát). 

1. A nagyvárosi jellegű rész a "Piac utca" (jelenlegi Vöröshadsereg útja) 
és a belőlük nyíló néhány utca legelejére szorítkozott. Ezen belső városmag 
szélén helyezkedtek el a város központi épületei (kivéve a Városházát és a 
Megyeházát): a bíróságok, a rendőrség, a színház, a múzeum, a főposta és az 
Iparkamara, valamint több középiskola. Jelentős szerepük volt ezen övezet 
építészeti képében és forgalmában a bankok és a biztosító társaságok épületeinek 
is. (Például a Csapó utca sarkán állt az Általános Hitelbank fiókja). /4/ 

2. A piactér típusú kisvárosi üzletnegyed, részben árucikkekre 
specializálódva a nagyárosias övezettel szomszédos kisterekre és utcaszakaszokra 
szorult. E kisvárosi üzletnegyed a főútból kiágazó csaknem valamennyi utca 
elején megjelenik, legjellemzőbb azonban a nyíregyházi, nyírbátori és nyíracsádi 
utak egyesült forgalmát a piacra bevezető Csapó utcán, ahol mintegy másfél km-es 
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hosszúságban húzódott. A főutca is kisvárosias üzletnegyedben folytatódott 
tovább a főpályaudvarig, illetve részben a Hatvan utcára is jellemző volt e 
formacsoport, többnyire földszintes házakkal, apró üzletekkel. 

3. A nagyvárosi formacsoportot és a kisvárosi üzletnegyedet fogta körül a 
kisvárosi lakónegyed övezete. 

4. A történeti városmag peremén keskeny sávban félagrár jellegű övezet 
terült el. E formacsoportban igen apró telkek szegény mezőgazdasági és nem 
mezőgazdasági foglalkozásúak által lakott övezet alakult ki: (Nyíl, Csap és 
Késes utca). 

5. A történeti városmagon belül a belső nagyvárosias övezettói a 
"hóstát"-ig a vertikális tagozódás és a horizontális zártság fokozatosan 
csökkent. 

6. A "hóstát"-ot követó iparforgalmi negyedben viszont igen terjedelmes és 
részben emeletes épületek is megjelentek: gyárak, kaszárnyák és raktárak. 
Iparforgalmi öv alakult itt ki, anélkül azonban, hogy a régi falusias jelleg 
eltűnt volna. 

7. A 19. század utolsó harmadától a város egyre jelentősebb népfeleslege, a 
belső övezet kertségnek nevezett laza agglomerációs övezetét alakította ki az 
1930-as években. Ez a szőlőskertek, részben pedig a belső legelóöv területén 
keletkezett laza betelepültségű terület kereken 18 négyzetkilométernyi 
kiterjedésével majdnem 44.000 lakost számlált 1930-ban, szemben a történeti 
városmag 3,8 négyzetkilométernyi területének valamivel több mint 51.000 
lakosával. 

Az egyes funkcionális övezetekben a népesség foglalkozás szerinti 
összetétele is jelentősen különbözött: a történelmi városmagon belül pl. csak 7 

a laza agglomerációs övben 12 36, ugyanakkor a laza agglomeráció belső 
övezetében az összesen 15.648 lakosból 776 fö volt az őstermelő, azaz kb. 5 36. 
Tehát kevesebb mint a történeti városmagban. /5/ 

A foglalkozási összetételben mutatkozó eltérések mögött a lakóhelyi 
szegregáció is megfigyelhető. Ezt tükrözi, hogy a város peremén a Nyilas telepi 
iskolában 1931-ben az I. osztályos tanulók 41,1 36-a napszámos szülök gyermeke 
volt, 6 36-uk altiszt és 11 S6-uk munkás származású volt. Kisvárosi lakónegyed 
övezetébe tartozó Eötvös utcai iskolában a tanulók 32 3S-a iparos, 24 36-a munkás, 
12 36-a pedig értelmiségi szülök gyermeke volt. A városközpontban a Dóczi 
Intézetben már 26 36 volt az értelmiségi származású tanulók aránya és 6 36-ot tett 
ki a középburzsoáziához tartozó nagykereskedő és gyáros szülök gyermekeinek 
aránya. Az altiszti réteg aránya 30 36, az iparosoké pedig 25 36 volt. /6/ 

III. Lakóhelyi elkülönülés — virilis szegregáció 

A városi társadalom hierarchikus szerkezeti tagoltsága kifejeződik és 
érvvényesül a város települési rendszerében is. Az egyes funkcionális 
övezetekben — miként ezt már korábban jeleztük — különbözö társadalmi rétegek 
kapcsolódtak, tehát "a társadalmi és térbeli kapcsolatok között szoros 
összefüggés van". /I/ 

A 19. század végén a debreceni civis társadalom bomlásnak indult. A 
lakóhelyi szegregációt a század végén kibontakozó tömeges bevándorlás folyamatai 
befolyásolták. "A bevándorlók igen nagy tömege nem tudott beilleszkedni a civis 



354 

társadalom keretébe. Az eltérő vallás és kultúra volt az elválasztó tényező 
köztük. S ez az elkülönülés nemcsak társadalmilag, de térbelileg is megtörtént". 
m 

Az 1914-1929 közötti időszakban a város viriliseinek lakóhely szerinti 
megoszlásában alig észlelhető változás. Az egyetlen szembetűnő változás, hogy a 
Hatvan utcán és a vele párhuzamosan lakó virilisek száma növekszik, jelezve a 
zsidó kereskedők anyagi megerősödését. A zsidók aránya a 20-as években 10 % 
körül volt a városban, viszont a 3. és 4. kerületben 34,3 %, illetve 32,5 % volt 
az arányuk. Ezen belül a Hatvan, a Pásti, a József kir. herceg utcát és a 
Halközt túlnyomórészt zsidók lakták. A városi elit túlnyomórésze (Lásd a 2-3. 
sz. ábrát) a történeti városmagon belül lakott, de nem koncentrálódott 
kimondottan a főutcára és környékére. A városi eliten belül a civisgazdák utódai 
őseik portáján maradtak, főleg a Kossuth, a Rákóczi, az Arany János és a Mester 
utca jellegzetes civisházaiban laktak. Az 1914. évi virilisek 40 %-a az 1929. 
évi virilista jegyzéken is megtalálható és 97 %-uknak nem változott a lakhelye. 
1917-29 között a virilisek társadalmi rétegződésében sem történt jelentősebb 
változás. Lényegében csak a földbirtokosok és bérlök aránya nőtt 2 %-kal — 23,6 
%-ról 25,6 %-ra — a tisztviselők és szabadfoglalkozásúak aránya viszont ezzel 
párhuzamosan 2 %-kal csökkent, 30 %-ról 28 %-ra. 

A tágabb értelemben vett burzsoázia aránya szintén nem változott: mindkét 
időpontban 47,4 % volt az arányuk. Ennek ellenére a burzsoázia belső 
átrétegződése a legerőteljesebb. Az 1914. évi burzsoáziához tartozó virilisták 
közül csak 25 % szerepel ismét az 1929. évi jegyzéken. A belső átrétegződés, 
mint már említettük, a zsidó kereskedők megerősödésével függött össze. 

1929-ben a virilisek 91 %-a a történeti városmagon belül, 3 %-uk a 
városmagon kívül, de a zárttelepülési zónában, 4 %-uk tanyán, 2 %-uk pedig más 
városban élt. Ha ezeket az adatokat összehasonlítjuk Hódmezővásárhely 
viriliseinek lakóhely szerinti megoszlásával, érdekes különbségéket kapunk. 

Hódmezővásárhelyen 1929-ben a viriliseknek csak 78 %-a lakott a városmagon 
belül, 8 % a városmagon kívül, de zárt településü zónában lakott, 10 % tanyán 
élt és 4 % volt a más városban lakó virilisek aránya. /3/ Ha összehasonlítjuk a 
két város viriliseinek társadalmi megoszlását, részben magyarázatot kapunk 
Debrecen legnagyobb adófizetőinek urbanizáltabb jellegére. Hódmezővásárhelyen 36 
% volt a földbirtokosok aránya, Debrecenben 25,6 %: Hódmezővásárhelyen a 
burzsoázia aránya 35 % volt, Debrecenben viszont 47,4 %. /4/ A két városban a 
burzsoázia belső tagolódása is lényegesen eltért egymástól. Hódmezővásárhelyen a 
középburzsoá réteg még a debreceninél is sokkal szűkebb körű volt. 

A két város viriliseinek eltérő térbeli elhelyezkedésére csak részben 
kapunk választ a társadalmi összetétel eltéréseiből ugyanis fontos szerepe volt 
a két város eltérő települési funkcióinak is. A debreceni virilisek 
urbanizáltabb jellege összefüggött azzal is, hogy Debrecen településsi funkciója 
alapján, illetve infrastrukturális ellátottságának szintje szerint is sokkal 
városiasodottabb volt mint Hódmezővásárhely. 

Hódmezővásárhely mint város — Erdei Ferencet idézve — "egész fejlődése 
során csak annyiban növekedett, szervezetében csak annyira "városiasodott, 
amennyiben ezt tanyarendszere és a mezőgazdasági termelés fejlődése lehetővé 
tette . 757 Debrecen városfejlődését már századfordulót megelőző egy-két 
évtizedben és századfordulót követően is inkább a városi alapfunkciók bővülése, 
mint az iparfejlődés határozta meg. 
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I V . A G Í v i s g a z d á k 

A város társadalmi struktúrájának fontos jellemzője az, hogy az 
agrártársadalom legfelső rétege milyen vagyoni súllyal rendelkezik. A 
cívisgazdák társadalmi szerepét jelzi az is, hogy mennyiben érintették 
gazdálkodását és életmódját a két világháború között országosan is a lassú 
modernizációs tendenciák. 

A város virilisei között a földtulajdonos és földbérlő réteg részben "a 
történelmi folytonosságot" képviselte, részben viszont a gazdag zsidó' 
földtulajdonos és bérlő réteg révén a mezőgazdaságba betört új vállalkozó 
szellemet. 

A több száz holdas civizgazdák súlya már a századforduló után csökkeni 
kezdett, majd a 30-as években gazdasági erejük tovább süllyedt. A virilisták 
kőzött ugyan továbbra is megtaláljuk őket, de rangsoruk egyre hátrányosabbá 
válik. Azon cíviscsaládok, amelyek a 19. század utolsó harmadában a több száz 
holdas birtokosok között szerepelnek, a 30-as években elvesztik vagy eladják 
földjeiket, és maradék pénzüket házingatlanokba vagy telekspekulációkba fektetik 
be. A 19. század végén pl. a Gyarmathy és Ungvári család a város előkelő 
földbirtokosai között szerepel. Az 1934. évi virilista jegyzéken Gyarmathy 
István továbbra is az első helyen, Ungvári József pedig az előkelő 4. helyen 
szerepel, de már mindketten háztulajdonosként vannak megnevezve. Ungvári József 
egyáltalán nem fizetett földadót, míg Gyarmathy csak 150 pengő földadót fizetett 
a közel 6.000 pengős házadójával szemben. (A földadó és házadó kulcsa majdnem 
azonos volt.) 

A földbirtok-megoszlást és . a gazdálkodást tekintve Debrecen több 
vonatkozásban eltért a ország többi vidéki nagyvárosától. A birtokmegosztás 
sajátosságait a gazdag- és középparaszti birtokok és bérletek jelentős súlyával 
jellemezhetjük. A felső réteget a nagyparaszti cívisbirtokok képviselik, melyek 
közül nem egy eléri a több száz holdas nagyságot. Csak elvétve találkozunk olyan 
birtokosokkal, akik nemesi ősöktől származtak. így pl. a Polgáry csalá.d (az 
1600-as években szerezte a nemességet), vagy a Dragota, a Nyilas és a Zöld 
család. 

Az esetek többségében a gazdag cívis Kereskedők vagy gazdag 
paraszt-polgárok több generáción át folytatott földvásárlásokkal bővítették a 
családi földbirtokot. így pl. az eredetileg kereskedő Rickl család birtoka az 
1832-36 közötti időből származik, s a következő évszázad során érte el a 630 
holdas nagyságot. A 20. század elejére azonban — mint egy kortünetként — a 
család mindkét ága felhagyott a kereskedéssel. /I/ 

A "történelmi patinájú" cívis birtokos családok harmadik vagy negyedik 
generációja a két világháború közötti időszakban többnyire már nem a föld és 
vagyon növeléséért, hanem annak megtartásáért folytatott kemény küzdelmet. A 
családi birtokot többé-kevésbé sikerült megőrizni, de a családi vagyon egyéb 
részeiből jelentős mértékben veszítettek. Dr. Baltazár Dezső, a város református 
püspöke írta e rétegről 1933-ban: "Hol vannak a gazdag földművelő cívisek? 
Gazdaságilag, lelkileg letörve búsonganak régi dicsőségük romjai felett". /2/ 

A középbirtokos cívisgazdák közül Zöld János családjának életvitelébe 
nyerhetünk részletesebb betekintést a fennmaradt iratok alapján. Zöld János 42 
éves korában, 1918-ban kezdett el teljesen önállóan gazdálkodni. "Zöld Jáns és 
neje Orv Zsuzsanna, másrészről Balogh Istvánné Zöld Mária — id. János és neje 
Bányai Dóra -- szüleinknek 191B. október 1-től 1.000-1.000 korona járadékkal 
tartozunk azért, mivel szüleink vagyonuk nagyobb részét még életükben 
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tulajdonunkba és használatul nekünk átengedték". /3/ 

Az önálló gazdálkodást 254 kh saját és 91 kh bérelt földön folytatta Zöld 
János. A gazdálkodás jellege jellemző a módos cívisgazdákra. 1918 nyarán pl. 
Zöld Jánosnak 28 lova és 130 szarvasmarhája legelt a Hortobágyon. Az 
állatállomány később sem csökkent. Ezt jelzi, hogy 1931-ben 2218 pengő 
legelőbért fizetettek. Ráadásul 1922. januárjában -- apja halála után — Zöld 
János örökölte a kisvárosi lakónegyed-jelleget tükröző Mester utcában lévő házat 
is. 

A család életmódja sajátosan ötvözte a középpolgári szokásokat és a 
tradicionális mentalitást. A 20-as évek elején Zöld jános családjával évenként 
Ausztriába vagy Olaszországba utazott nyaralni. Fiukat és lányukat a nyári 
hónapokra ausztriai nevelőintézetekbe küldték "német szóra". Ugyanakkor Zöld 
Jánosné az egyik üdülésükről írt képeslapján arra kéri a velük egy háztartásban 
élö anyósát: "még ne tessék a szappanfőzéshez fogni". A húszas évek végétől a 
szülök egyre ritkábban engedhették meg a küldföldi nyaralásokat. A Grázban 
nyaraló fiuktól aggódva érdeklődnek a költségekről: "Kérdezd meg, hogy 
tanítással együtt 200 schilling vagy 2 millió magyar korona77! 

A feleség nemcsak a háztartást vezette — két házicseléd segítségével --
hanem a gazdálkodásban is segítette férjét. "Künnt gubbasztottam ebben a változó 
Időben a tanyán, várom a gépet. Édes Apukád — l r J a fiának — szorgoskodik a 
munkások közt, kell a felügyelet". A birtok művelését nyolc-kilenc konvenciós 
cseléd, végezte, illetve munkacsúcsok idején néhány napszámost is alkalmaztak. 

A családi birtok területileg és jellegében is eltérő két részre oszlott. A 
macsi tanyás birtokhoz jobb minőségű fekete föld tartozott, a bánki tanya pedig 
homokos területen feküdt. A családi iratok nem csupán a cselédek helyzetére 
utalnak, hanem részben a gazdálkodás sajátosságaira is. "A macsi cselédség bére 
az 1930. évre: á konvenciósoknak 9 q búza, 7 mázsa rozs (a vám ebből megy ki), 
40 kg só, 40 kg szalonna, 50 kg főzelék, ennek fele kása, fele paszuly: 
Pénzfizetés egy évre 1 mázsa búza értéke 1/4 évenként kiadva; 1800 négyszögöl 
tengeri föld; 1 koca és 2 süldótartás engedélyezve a béres eleségén. Á bánki 
konvenciósoknak ugyanennyi a bérük, csak nekik nincs pénzfizetés, hanem 
tehéntartás van helyette. 

A tengeriföldet megszántva, bevetve kapják és lóval megkapáltatva, de a 
kiegyesítes es minden egyéb munkája a konvenciós családját illeti. 
Tengeritöréskor kapnak 2 napot, szombatot és vasárnapot, ez idő alatt tartoznak 
a csutkát levágni, bekötni, kis kúpba rakni és így a gazdának átadni. De ezen 
két nap alatt is tartoznak a jószágnak gondját viselni. Ha feleségük kacsákat 
tart, minden negyedik .-; gazdát illeti". /4/ 

A család a gazdálkodásról részletes és szakszerű nyilvántartást vezetett. A 
pénzbevételek alakulása hűen tükrözi a mezőgazdaság konjunktúrális helyzetét. 
1926-ban a jövedelem még közel 16.200 aranykorona, 1929-ben 11.270 pengő, 
1933-ban viszont már csak 7.444 pengő. 1931-tól a feleség a naplójába többször 
is ezt írja: "bevételeink jóval elmaradtak a korábbi évektől". 1931-ben a család 
1300 pengőt kénytelen kivenni a Debreceni Első Takarékpénztárnál elhelyezett 
8.000 pengős betétkönyvből. Egyre gyakrabban írja azt is, hogy: "Kedves Anyámtól 
kölcsönkértem 100 pengőt". Oe 1932-ben a család már ismét megengedhet magának 
egyhetes üdülést Ausztriában, majd lányukat további két hétre küldik néhány 
héttel később Ausztriába "hegyi levegőre és nyelvgyakorlásra". 

A családi kiadások közötti kisebb, de jellegzetes tételek a következők: 3 
pengő újságra, rádió előfizetés 10 pengő, hanglemezek 5 pengő, az Egységes Párt 
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évi tagdíja 10 pengő, 18 pengő a villany- és vízszámlára. Zöld Jánosné 
naplójában gondosan összeszámolja az 1932. októberében elhunyt anyósa temetési 
költségeit is, amely 1.610 pengőt tett ki. A végösszeg mellé csak annyit jegyez 
oda "igen drága temetés volt". (A városban ebben az évben az ipari munkások évi 
keresete 900 pengő körül volt.) 

A válságos évek után 1937-től kezdett növekedni a család pénzbevétele. 
1941-ben már meghaladta a 13.000 pengőt. A gazdálkodás jövedelmezőségének 
változását a vagyonértékre vetített pénzbevételekkel tudjuk bemutatni. 1926-ban 
ez egészen kedvező: 6,8 1929-ben 5,3 1933-ban viszont már csak 3 % . 
1941-re ellenben az arány már ismét 6,1 %-ra emelkedett. 

1936-ban a család életében alapvető változás történt. Apja halála miatt 
ifj. Zöld János vette át a gazdaság irányítását, ő ekkor már képzett mezőgazda 
volt, hiszen a pallagi Mezőgazdasági Akadémián végzett. 1937-ben az addig 12 
szobás lakáshoz egy újabb 3 szobás lakást épített. így 1939-ben már öt család 
élt a házban. Ozv. Zöld Jánosné és még nőtlen fia a 4 szobás, konyhás, 
fürdőszobás lakásban élt. Zöld Jánosné lánya — Torma Lajos, a Debreceni Első 
Takarékpénztár igazgatójának felesége — szintén 4 szobás lakásban lakott. Zöld 
Jánosné 1935-38 között gyűjti össze lánya kelengyéjét, melynek értéke 16.044 
pengőt tett ki. A részletes felsorolás képet ad az életmód alapvető tárgyi 
kereteit biztosító 4 szobás lakás belső berendezéséről. A kőrisfából készült 
biedermayer-stílusú ebédlő bútor 1650 pengő, a diófából készült hálószoba és az 
úri szoba bútorai 2.540 pengő, az ezüst étkészlet 954 pengő. A szobákba három 
nagy., két kicsi szőnyeget és hat csipkefüggönyt vásárolt a gondos anya. Emellett 
20 lepedő, 3 monogramos paplan, 2 gobelin ágyterítő négy cselédpárna, két 
cselédpaplan és két tucat cselédtörülköző emelhető ki a "stafirung" jellegzetes 
darabjai közül. 

A Zöld család tagjai összesen két négyszobás lakrészt laktak. A ház többi 
részét bérbe adták ki. A három szobás lakrészben egy nyugalmazott közjegyző, az 
egyszobás lakásban pedig egy kistisztviselő özvegye lakott. E két bérlő évi 660, 
illetve 360 pengő lakbért fizetett. Az egy pinceszobából és fáskamrából ál-
ló "lakásáért" a házmester nem fizetett lakbért, hanem ellenszolgáltatásként a 
házkörüli teendőket kellett elvégeznie. /5/ 

A gazdagparasztságban az egykori viszonylag egységes cívis társadalom 
szemléletmódja sajátos módon maradt fenn, illetve alakult át. "A nagyobb gazdák 
-- a vagyoni határ úgy 50-60 kat. hold körül van, de főleg a 100 holdon felüliek 
tartoznak ide — az evek folyamán teljesen átvették a polgári életformát. Tz 
alatt azt kell erteni, hogy a haszonelv lett a klzarolagos vezető motívum 
gazdálkodásukban". 76/ 

A pallagi Gazdasági Akadémia Számtartásstat: sztikai Tanszékének 
adatgyűjtései alapján módunk van arra, hogy e réteg gazdálkodásának jellemzőit 
pontosabban feltárjuk. A statisztikai felmérés az 50-200 katasztrális holdas, 
•Oebrecen környéki gazdaságokat, azon belül is főképp a gazdagparaszti 
gazdaságokat foglalja magában. E gazdaságokra a válság időszaka alatt a meglevő 
vagyon felélése volt a jellemző. Ezt igazolja, hogy az 1 katasztrális holdra 
jutó tiszta vagyon 1932-ben 38,8 pengő volt, amely 1933-ra közel 10 pengővel, 
1934-re pedig kereken 10 pengővel csökkent. (1936-ban pedig a készpénzbevételek 
az 1931. évinek csupán 60 %-át tették ki.) A bérmunkára fordított kiadásoknak 
csupán egynegyedét fizették a gazdaságok készpénzben. 1931-33 között az 1 
katasztrális holdra jutó munkabérekre kifizetett készpénzkiadás 10 pengő volt. 
Ez 1934-39 között 7 pengőre csökkent. Ugyanakkor az összes élőmunkaköltség 
növekedett, tehát a gazdaságok tulajdonosai egyre inkább saját maguk és 
családjuk munkaerejét voltak kénytelenek felhasználni. A realizált tiszta 
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jövedelem rátája mindig alatta maradt a gazdaságok tőkeértéke 4 %-ának. Mindez 
azt mutatja, hogy a felvett hitelek révén eszközölt tőkebefektetések nem 
biztosítottak olyan jövedelemrátát, amely lehetővé tette volna a hitelek 
visszafizetését. Sőt 1931-36 között nagyjából csak a gazdálkodói munkabérigényt 
biztosította. A rendkívül szűk hitellehetőségek igénybevétele a gazdagparaszti 
gazdaságok esetében a tönkremenés elodázását szolgálta. Ezt biztosítja az is, 
hogy 1932-36 között az 1 katasztrális holdra jutó forgótőke és a bruttó 
termelési érték között gyenge negatív (-0,33) korreláció mutatkozott, ugyanakkor 
az üzemtőke és a bruttó termelési érték között erős pozitív (+0,61) összefüggés 
volt. Ili 

A debreceni közép- és gazdagparaszti gazdaságok üzemstruktúrájának 
ellentmondását jól tükrözik a következő számítások: az 1 katasztrális holdra 
jutó ipari edetú anyagfelhasználás és a bruttó termelési érték között negatív 
összefüggés volt (-0,33), viszont az ipari eredetű anyagfelhasználás és a 
készpénzbevételek között közepes pozitív összefüggés mutatkozot (+0,48). Tehát 
az ipari eredetű anyagfelhasználás csökkenése szükségszerűen a készpénzbevételek 
csökkenését jelentette. A csökkenő készpénzbevételek miatt természetesen 
csökkentek a készpénzkiadások is. Viszont a készpénzkiadás és készpénzbevétel 
között majdnem erős, pozitív összefüggés mutatkozott 1931-39 között (+0,6). Azaz 
itt egy önmagát erősítő ellentmondást tárnak fel a korrelációs számítások. Egy 
korabeli megfigyelő a következőképpen írta le ennek a hatását a gazdaságokra: "£ 
termelési mód nem vált intenzívebbé, ellenben a haszon elérésére a munkabérek 
csökkentésével törekedtek". 181 A basaparasztolF" egyre inkább elhagyják a 
századfordulóra oly jellemző patriarchális kötelékeket, minden évben új, olcsóbb 
munkaerőt választanak. 

A közép- és gazdagparasztok gazdálkodásában fentebb vázolt változások 
kihatottak az életmódra is. "A polgárosodás olyan irányt vett, hogy menekültek a 
tanyáról, a városszéli háztól~cjazdalkodtak. Igazi deklasszált réteg ez., .ahol ~a 
vagyon megmaradt, ott a házassag tartotta össze, vagy pedig az erősen érezhető 
születési korlátozás. A nagygazdák lányai ritka esetben mentek hasonló nagygazda 
fuúkhoz férjhez, ideáljuk postás, vasutas, hivatalnok, vagy legfelsőbb 
rétegekben a katonatiszt lett . 79/ 

A 100 katasztrális hold feletti nagyparaszti-cívis birtokokra egyre 
jellemzőbbé vált, hogy városi tulajdonosaik nem gazdálkodtak saját maguk, 
inkább bérbe adták a földet, feles vagy harmados természetbeni bérlet 
formájában. A harmincas években a haszonbérletek több mint 50 X-a 
kishaszonbérlet volt. A 100-500 katasztrális holdas birtokok haszonbérbe adott 
területének 59 %-a 100 katasztrális holdnál kisebb bérletekre esik. /10/ A 100 
katasztrális hold alatti birtokok 45,8 %-át adták ki tulajdonosai 
haszonbérletbe. /II/ 

Debrecen esetében hasonló jelenséggel találkozhatunk, mint amit Gramsci 
figyelt meg a délolasz városfejlődéssel kapcsolatban az 1920-as években. "A 
közepes és kis földbirtok nem a termelő parasztság kezében vannak, hanem a 
városkörnyék es az elovaros polgarainak tulajdnnaban, s hogy ezt a földet 
primitív felesbérbe (tehát természetben és szolgálatokkal fizetett bérletbe) 
vagy örökhaszonbérbe adják; így '"a nyugdíjas "es 'járadékos' kis- és 
középpolgárságnak egy (a bruttó jövedelemhez viszonyítva) hatalmas tömege 
létezik, amely ... megalkotta az úgynevezett 'takaréktermein' szörnyűséges 
alakját, vagyis a lakossagnak azt a passzív reteget, .amely a parasztsag 
meghatározott hányadának közvetlen munkájából nemcsak létfenntartását 
biztosítja, hanem megtakarítani is képes; a tőkefelhalmozás egyik legszörnyűbb 
es legeaészsegtelenebb módja ez, ... minthogy a csekely megtakarított tokennk a 
másik oldalon roppant költség felel m e g . . . . I\TI 
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V. A középparasztság — egy család életpályája tükrében 

A kisbirtokos parasztságot a polgárosodás alig érintette, a létfenntartás 
szigorú feltételei a paraszti munkához és életmódhoz kapcsolták őket. Az 5-20 
katasztrális hold föld kevés volt a megélhetéshez, s vigyázni kellett, nehogy 
még tovább aprózódjon. Az 1940-42. évekre vonatkozó hagyatéki leltárak szerint a 
20 katasztrális holdat megközelítő gazdaságok értéke elérte a 60-80 ezer pengőt 
is. Az 5-6 katasztrális holdas gazdaságok értéke viszont csak 10-12 ezer pengő 
körül volt. Az értékkülönbség az eltérő földméretből és állatlétszámból adódott, 
viszont a gazdasági felszerelés értéke alig különbözött az 5-6 holdas és a 20 
hold körüli gazdaságok között. /I/ 

A 20-50 katasztrális holdas középparaszti réteg sajátos átmenetet képezett 
a földet túró kisparasztság és a gazdagparasztság között. A polgárosodás szele 
már megérintette e réteget. Egy részük a városban települ le, de nem tud stabil 
kispolgári életnívót teremteni. Példaként V. J. 36 katasztrális földön 
gazdálkodó 1941. évi hagyatéki leltárát idézhetjük. Az ő esetében a tiszta 
hagyaték értéke 108 ezer pengő volt, melynek döntő részét a föld tette ki. A 
bútorok értéke 150 pengő, az ágynemű és ruhanemű értéke pedig csak 144 pengő 
volt. Ahogyan a hagyatéki leltár megfogalmazta: "Csekély bútor, csekély alsó és 
felső testi ruha és ágynemű". /2/ Az 1940-42 közötti elhunytak végrendeleteit 
feldolgozva, az tűnik ki, hogy e réteg fiai jórészt megmaradnak cívisgazdának. 
Szembetűnő az is, hogy e rétegnél a bútorok és háztartási felszerelések, 
valamint a ruházat értéke alig több, mint a kisparaszti rétegnél. Tehát a 
ruházkodásban takarékoskodtak, de még a lakásberendezésben is, hogy fő céljukat, 
a családi földbirtok gyarapítását elérhessék. E réteget Balogh István így 
jellemezte: "...erősen pusztulóban van, részben azért mert lassan szaporodik, az 
egyke-kettőke~iatt, részben mert vagyoni állománya romlik". /3/ 

A különböző források arra utalnak, hogy a 30-as évek második felétől a 
középparasztságnak egy egészen szűk felső csoportja nemcsak vagyonfelhalmozásra 
volt képes — közeledve a gazdagparasztsághoz — hanem életformájában is egyre 
inkább "vállalkozóvá" vált. 

Molnár Andrásnak "egy egész élet munkájára" volt szükség ahhoz, hogy a 
"megállapodott gazdák" közé emelkedjen. A 20-as évek közepén még 17 hold saját 
és 16 hold bérelt földön gazdálkodik. A gazdasági válság a Molnár család 
gazdaságát is megrendítette. 1935. augusztusában Molnár András a "büszke polgár" 
alázatos hangú levelekben kéri a hatóságokat és bankokat: "az 1935. évi adómat 
függessze fel, az ellenem folyamatban lévő eljárásokat szűntessék be. Indokaim 
úgy nekem mint másoknak, a válság. Az idő súlyos elemi károkat okozott, a 
kenyérnek^valóm és a vető magom sem teljesen elegendő, a kapás növény pedig 
teljesen elment. Azonkívül van 600 pengő banktartozás". 74/ 

Az adósságokra sikerült halasztást kapnia és a családi gazdaságnak 
önpusztító munkával és "takarékos beosztással" sikerült "egyenesbe hczrla a 
dolgokat". A gazda tintaceruzával vezetett piroskockás füzete betekintést nyújt 
a gazdalkodás és a családi háztartás, másszóval az életfenntartás és 
vagyongyarapítás titkaiba. A bevételes könyv szerint a Molnár család 1938-ban 
6.947 pengő jövedelemre tett szert. A vagyongyarapítás "titka" az, hogy a család 
kenyérszükségletén túl főleg takarmánynövényeket termesztett, ezt azonban 
jórészt a saját jószágállománnyal etette fel. A gazda gondosan figyelte a piaci 
árakat és elsősorban a baromfifélékből igyekezett pénzt csinálni. Késő ősztől 
kora tavaszig a fejőstehenet nem a Debrecentől távolabb fekvő tanyán tartották, 
hanem a városban, a Vígkedvű Mihály utcai házuknál. Innen hordta a feleség 



360 

reggelente a friss tejet az "úri családokhoz". A baromfitartást is a módosabb 
családok igényei szerint alakították. 1938 decemberében pl. 44 kövér pulykát és 
17 kövér libát adtak el. A családi gazdálkodás ritmusát és jellegét a piac 
hullámzásai mellett az évszakok változása is meghatározta. 

A gazdálkodást nyomon követő feljegyzésekben mindig szerepelt: mikor mentek 
ki a birkák, a szarvasmarhák és a lovak a Hortobágyra. Ugyanakkor a háztartásra 
vonatkozó adatok is világosan jelzik, hogy az 1930-as évek végére a család, 
életmódja már elszakadt a hagyományos életforma normáitól és szokásaitól, a "ne 
költsünk semmire ha nem muszáj" elvtől. A család ugyan továbbra is a felesig 
által saját lisztből sütött kenyeret ette, azonban a boltban a szappan és a 
keményítő (tellett rendszeresen mosóport, sőt fogkrémet is vásárolt. A konyhát 
sem az egyhangú zsíros ételek jellemzik már. A gazdaasszony egyre gyakrabban 
főzőolajjal főz. Sőt a feleség néha már a "dauerra" sem sajnálja a pénzt. Az 
1938. évi családi feljegyzések szerint a tiszta pénzmegtakarítás 2.000 pengőnnyi 
(Azonban ebben az évben a család 1.000 pengőt nyert sorsjeggyel!). A következő 
években is folytatódott a vagyonfelhalmozódás, s ennek az eredménye, hogy 
1942-ben már 42 kh saját földje van Molnár Andrásnak. Vagyis "módosgazda" lett 
szép tanyabirtokkal, két szép pár lóval és illő fogattal, a városban pedig 
takaros házzal. 

A 50. évét betöltő Molnár András — annak ellenére, hogy egyik fiát 
hentesnek "tanította ki", a másik pedig készen állt a gazdálkodás továbbvitelére 
~ mégsem elégedett ember. "Boldogság csakha meghalok — írta — az égben lesz 
meg. Az-az egy volt, tűrni-szenveanl tudtam egész életemet". /5/ 
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ábra 

Debrecen funkcionális morfológiai térképe a 

második világháború előtt (Mendöl) 

1. nagyvárosi formacsoport; 
2. kisvárosi üzletnegyed; 
3. kisvárosi lakónegyed; 
4. félagrár öv ; 
5. aprótelkű külváros ("hóstát"); 
6. nagy helyigényű (iparforgalmi) 
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II. ábra 

A DEBRECENI VIRILISEK LAKÚHELY SZERINTI MEGOSZLÁSA 1914-BEN 
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III. ábra 

A DEBRECENI VIRILISEK LAKÚHELY SZERINTI MEGOSZLÁSA 1929-BEN 





RENDI TÁRSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÓDSZEREK ÉS FORRÁSTIPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Szécsényi Mihály: 

A SZÉLSŐJOBBOLDAL TÁRSADALMI BÁZISA AZ 1935-ÖS DEBRECENI VÁLASZTÁSOKON /!/ 

A 30-as évek elején Magyarországon a nemzetiszocializmus az agrártársadalom 
szegényebb — elesettebb — rétegeinek körében jelentkezett. /2/ Komoly sikert 
1935-ben ért el egyik pártja, amikor a legnagyobb alföldi városban Debrecenben, 
megválasztották az ország első nemzetiszocialista országgyűlési képviselőjét. Ez 
az esemény annak a folyamatnak volt az állomása,' amelynek során a 
szélsőjobboldali radikalizmus behatolt a nagyobb városokba, a középrétegek és a 
munkásság soraiba. 

Debrecen társadalma szorosan kötődött a mezőgazdasághoz, ennek ellenére 
lakosságának legjelentősebb foglalkozási csoportját a kisiparban dolgozók adták. 
/3/ A szélsőjobboldal, szervezkedésének első szakaszában azokat a kisiparosokat 
igyekezet megnyerni, akik szemben álltak az Ipartestület szociáldemokrata 
vezetésével. /4/ A beszervezettek és szimpatizánsok zöme, nem az 
iparostársadalom kispolágri elemeiből került ki. A többezer alacsony jövedelmű, 
sok esetben munkanélküli segéd, tanonc, munkás, segédmunkás adta a 
nemzetiszocialista párt gyűléseinek hallgatóságát. /5/ A kisiparban 1930-ban 
12.775 fő dolgozott, míg a gyáriparban 4.254 fő. A válság hatására a gyáripari 
munkásság létszáma drasztikusan lecsökkent — 1934-re 2.097 főre — míg a 
kisiparban a fluktuáció nőtt meg. /6/ 

1933-34 fordulójától jelentősen hozzájárultak a nemzetiszocializmus 
térhódításához az egyetemi diákmozgalmak. A szélsőjobboldali diákok szociális és 
politikai követelései erős antiszemitizmussal társultak. Egyes csoportjaik 
csatlakozásával — pl.: a Méhely Bajtársi Egyesületből — alakult ki a 
nemzetiszocialista pártnak, a döntő részben értelmiségiekből álló vezetése. Ili 

Elősegítette a szélsőjobboldal előretörését az is, hogy ezekben az években 
zajlott Debrecenben a Vásáry István polgármester nevével jellemezhető politikai 
csoport kiszorítása a hatalomból. Ez a küzdelem, a Bethlen Istvánnal szemben 
Gömböst támogató fiatalabb, dinamikusabb és jobboldalibb kormánypárti garnitúrát 
állította az előtérbe. Ez a politikai harc, éppen az 1935-ös választások előtti 
két esztendőben biztosított nagyobb mozgási lehetőséget a nemzetiszocialisták 
számára. /8/ 

A választásokra készülő Magyar Nemzeti Szociálista Párt debreceni 
szervezetének figyelme és választási apparátusa — 1934 őszétől 1935 végéig — a 
város ún. kertségei és külterületei felé fordult. Nemcsak azért, mert a 
népességnek 1930-ban már az 56,4 %-a kívül élt a 3,8 négyzetkilométer nagyságú 
történelmi városmagon. /9/ Debrecen lakosságának és belterületének növekedése — 
alig két emberöltő alatt — új városszerkezetet hozott létre, amely egyrészt 
örökölte, másrészt továbbalakította és növelte a társadalom különböző 
csoportjainak lakóhely szerinti elkülönülését. 

A város fokozatosan nőtte ki a történeti városterületet. (Lásd az 1. sz. 
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mellékletet.) Már a városárok 1862-ben történt betemetése előtt — azzal 
párhuzamosan és mindkét oldalán — a kevésbé tehetős polgárok, iparosok, gazdák, 
egészségtelen és sűrű beépítésű övezetet hoztak létre, elsősorban a város keleti 
~ észak-keleti határa mentén. /10/ Az ún. "újsqrosi házak" sorai után, az 
olykor több évszázados múltú kertségek területén és az addig névtelen részeken 
is megindult egy rendezetlen, laza beépítésű övezet kialakulása. /II/ Az olcsóbb 
telkek a központtól távolabb helyezkedtek el. A legalacsonyabb áron a 
belvárostól keletre esö rosszabb minőségű, homokos földeket lehetett 
megvásárolni. /12/ 

Erre a várostól keletre eső és akkor még szabad területre telepítették 
1892-ben Debrecen legnagyobb ipari létesítményét: a Magyar Államvasutak 
Gépjavító üzemét, népszerű nevén a vagongyárat. Az új gyár mellé lakótelepet, 
ún. MÁV-kolóniát is építettek a vasutasok részére, amit az első világháború után 
tovább bővítettek. A munkáslétszám a háború alatt elérte az 1.553-at, ami 
1934-re 65 főre csökkent. /13/ Ide települt a második legnagyobb ipari üzem: a 
Dohánygyár is, amely 1930-ban 7-800 munkást foglalkoztatott, azaz a gyáripari 
munkások 1/5-ét. /14/ Ezek a létesítmények képezték Debrecen keleti ipari 
negyedének alapját, környezetükben a munkaerőt biztosító telepekkel, külvárosi 
negyedekkel. Ezen a területen, az elhanyagolt Olajütőn belül jött létre Debrecen 
egyik "igazi" nyomornegyede. A város tulajdonát képező telepen a legelesettebb 
emberek Kísérelték meg — engedély nélkül -- "otthon" teremtését. 

A történeti városmagtól nyugatra, dél-nyugatra élő lakosság földrajzi 
környezete kedvezőbb volt. Az itt található feketeföld intenzívebb gazdálkodást 
tett lehetővé. Sajátos módon mégis itt, Debrecen "folyójától" a Tócótól nyugatra 
jött létre a legnagyobb nyomortelep: a Téglavető. Erre a területre települtek 
ugyanis Debrecen téglagyárai, mert itt — a balmazújvárosi és a kishegyesi utak 
mellett —; állt rendelkezésre elegendő anyag a téglaégetéshez. Ez képezte a 
helyi építőipar alapját. A Téglaégető és a kisebb Vulkán-telep területére -- a 
gyárakhoz közel — a legnehezebb segédmunkákat végző szakképzetlen napszámosok, 
vagy semmivel sem rendelkező nincstelenek települtek le és építették föl 
nyomortanyáikat, minden tervszerűség és engedély nélkül. A második világháború 
idején már 5.000 ember élt itt. A külterületnek számító telepről, térképet is 
csak 1930-ban készítettek először... /15/ 

A századforduló környéki iparosodás és a városszerkezet átalakulása még a 
korszakunkban is zömmel első generációs debreceni ipari munkásság mentalitásában 
mutatkozott meg elsősorban. Balogh István véleménye szerint: "A XIX. századvégi 
parcellázások és a szőlőskertek betelepülése, olcsó és sokszor egészségtelen 
helyekre települt kis telekhez, házhoz juttatta őket. Debrecen óriási területen 
elszórt telepein ők laknak kispolgári házakban, kispolgári életszemlélettel"") 
/16/ Érnek a kialakulását a város is elősegítette, amikor az anyagilag erőtlen 
kisemberek építkezését kedvezményes telekjuttatással igyekezett előmozdítani. 
Ezért 1924-25-ben Debrecen legértéktelenebb területét -- az Olajütő környékét --
a homokbuckás kincseshegyi részt osztották ki házhelyeknek. /17? 

A folyamat végeredményeként a történelmi Debrecent, széles ívben fogták 
körbe a 20. század első évtizedeire, az ipari és agrárproletáriátus telepei. A 
keleti oldalon a Csapókert, a Kincseshegy, az Olajütó, a Nyilastelep, a 
Bihari-telep, a Wolafka-telep, a nyugati oldalon a Nyulas, a Téglavető és a 
Vulkán-telep Voltak a legjelentősebbek. A szegényebb és elesettebb társadalmi 
csoportok lakóhely szerinti elkülönülésének jelentőségét mutatja, hogy — Tímár 
Lajos szerint — Debrecenben 1930-ban a keresők 41 %-a tartozott az ún. városi 
proletárrétegekhez. Ide főként a kisiparban dolgozók, gyáripari munkások és a 
házicselédek sorolhatók. A keresők 15 %-a az agrárproletariátushoz és 5 %-a a 
kisparasztsághoz tartozott. /IB/ 
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Az utóbbiakhoz sorolhatók az ún. vákáncsosok: az erdőtelepítő munkások, 
akik Debrecen keleti határának erdőkkel borított homokos pusztáin éltek. Az 
általuk befásított részeken addig termeszthettek haszonnövényeket — főleg 
burgonyát és kukoricát — amíg a fák lombkoronája össze nem ért. 
Lakáskörülményeikben — kunyhók, gödrök — kényszerűen munkahelyükhöz és a 
szerezhető csekély jövedelemhez alkalmazkodtak. Számuk családtagokkal együtt 
5.230 volt 1930-ban és főként Nagycsere, Haláp, Bánk és Pac körzetében éltek. 
Zömmel ide vándoroltak. /19/ (Lásd a 2. számú mellékletet.) 

A debreceni határ nyugatra eső részének fekete földje a városi birtokosok, 
gazdák, bérlők és a tanyák világa volt, egészen a Hortobágyig. Ennek főbb részei 
a Bellegelő, Kismacs, Nagymacs, Szepes, Ondód, Nagyhegyes, Kishegyes, Elep stb. 
voltak. 

A város közigazgatási területén 12.958 volt a földbirtokosok száma 
1935-ben. A népesség erős kötődését mutatja a földműveléshez, hogy ezek közül 
7.373 azoknak a birtokosoknak a száma, akik ezen felül más foglalkozással is 
rendelkeztek. Gazdaságuk átlagterülete 1,5 katasztrális hold. /20/ Balogh István 
jellemzése szerint "...egy-két kapa szőlővel vagy két-három holdnyi volt 
bellegelői szántófölddel rendelkező iparosok, külvárosi háztulajdonosok és 
talylgások..." voltak.~7W 

A csak mezőgazdaságból élő népesség legnagyobb hányadát a napszámosok és 
cselédek alkották. Családtagokkal együtt 1930-ban számuk 16.000 fő körül 
mozgott, míg — 20 holdas alsó birtokhatárral számítva — a középbirtokosok és 
bérlők száma 2.776 volt. /22/ 

A lakosság összetételének változására területi elhelyezkedés szerint, nagy 
hatással volt még a bevándorlás. 

Debrecen lakosságának összetétele születési hely szerint /23/ 

helyi születésű bevándorolt összesen 

1900 40.861 54,5 % 34.145 45,5 % 75.006 
1930 56.984 48,6 % 60.291 51,4 % 117.275 

Alig egy emberöltő alatt a helyi születésűek száma csak kb. 16.000 fővel 
nőtt, szemben a 26.000 főnyi bevándorlóval. A Debrecenben születettek 
szemszögéből nézve, ez a változás a helyi társadalom fölhígulását jelentette, 
ami nem zárta ki homogén csoportok megmaradását vagy kialakulását. /24/ Annál is 
inkább így van ez, mert a város különböző régióinak népessége nem azonos ütemben 
növekedett. A bevándorlás fő felvevői a kertségek és a telepek voltak, amelyek 
lakossága 1900 és 1930 között 90,3 %-kal, azaz 19.931' fővel gyarapodott. A 
külterületek növekedési üteme 48 %, azaz 7.838 fő és a városmag lakosságának 
szaporodása 39,6 %, azaz 14.500 fő volt. /25/ 

A bevándorlás megbontotta Debrecen egységes vallási képét is. Különösen a 
katolikusok és az izraeliták száma növekedett jelentősen. /26/ 

Viszonylag egységesen a belváros területére, a zsidóság telepedett le. 
Korszakunkban az Arany János utcától a Hatvan utcáig terjedő részen laktak. 
Főként a város II., III., IV. kerületében, ahol 20,34 %, 34,31 % és 32,47 % volt 
az arányuk. Számuk családtagokkal együtt 10.440 fő volt 1930-ban. HlI 
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A városiasodás, a modern közigazgatás intézményei és hivatalnokrétege, a 
kereskedők, a tehetősebb polgárok, a zsidóság központban történt letelepedése 
után, a kis és középbirtokos gazdák, a kisiparosok jelentős része, a belváros 
széleire — a régi városárok környékén épült utcákba "szorult" vissza. Az 
Erzsébet, a Teleki, a Honvéd és az Eötvös utcák környékén, a Mester, a Csapó, a 
Rákóczi, a Hatvan és a Miklós utcáknak a központtól távolabb eső szakaszain 
húzódtak meg az őstermeléssel foglalkozók, a történelmi városmagon belül. Még a 
30-as években is a debreceni tímáripar központja a "szélen" elhelyezkedő 
Wesselényi, Teleki, Vigkedvű Mihály és természetesen a Tímár utcák környéke. 
/28/ 

A Magyar Nemzeti Szociálista Párt választási kampányához, az 1935 
januárjában a város külterületén ~ Kismacson és Halápon — megtartott gyűlések 
kapcsán fűzött érdemi megjegyzést a debreceni Vitézi Szék kapitánya, ún. 
Nemzetvédelmi helyzetjelentésében: "Bár a hallgatóság itt sem volt nagy, mégis 
megállapítható, hogy a tanyai lakosság nagyobb érdeklődéssel viseltetik a 
nCTzetiszocialista"mozgalmak iránt; mint a városi". /29/ Az Ondódon március 
11-én tartott gyűlésen 60-70 kisgazda vett részt és "az látszott, hogy 
ragaszkodnak a Nemzeti Szoc. eszmékhez..." /30/ Az egymást követő választási 
gyűlések színhelyei a város peremterületei is: a Nyilastelep, a Csapókert, a 
Homokkert, a Téglavető, a Kishegyesi út. 

Az 1935. április 3-4-én tartott választásokat a Független Kisgazdapárt 
megóvta. Az új választásokat október 27-28-ra tűzték ki. A szélsőjobboldal a 
számára kedvező eredmények ismeretében folytatta tömegbázisa kiépítését. 1935. 
május 8-án Halápon, 16-án Nyilastelepen, 22-én Nagyhegyesen, 23-án és Bihari 
telepen, majd augusztusban Elepen és Kishegyesen létesített a nemzetiszocialista 
párt fiókcsoportot. /32/ 

Az őszi választási küzdelemben a szélsőjobboldal ismét a külterületekre 
összpontosított. Kishegyes, Nagyhegyes, Elep, a Bellegelő területei, Gáll-dülő, 
Fáy dülő, Kádár düllő, a Mikepércs felé eső tanyavilág, a várostól keletre Bánk, 
Pac, Haláp, Nagycsere környékének tanyái a gyűlések színhelyei. A résztvevők: 
"gazdák, mezei munkások és vákáncsosok. Látszott a jelenlévőkön, hogy legnagyobb 
számban a pártnak már beszervezett tagjai": szögezi le a korabeli jelentés. A 
kertseg területen, a Homokkert, Csapokért, Vargakert, Nyulas, a Bihari telep, 
Kerekestelep, a Boldogfalvi kert gyűlésein elsősorban a "munkás és iparos 
osztályhoz tartozók" a résztvevők. A Téglavetőben földmunkásokból, i Hadházi 
Zsigmond telepen "kizárólag egyszerű munkásokból és munkásnőkből" tevődött össze 
a hallgatóság. /337 

A választási küzdelem nem mindenütt alakult simán. Az egyik nyomortelepen, 
a Téglavetőben 1934. november 24-én létrehozott fiókcsoportját 1935. január 
26-án megszüntette a Magyar Nemzeti Szociálista Párt, mert "olyan magatartást 
kezdtek tanúsítani, melyért a pártvezetőség felelősséget nem vállalhatott, s 
azzal nem is azonosította magát" (utcai megmozdulások, tüntetések rendezésének 
kívánása). /34/ 

A választások egyik esélyesének tekintett Független Kisgazdapárt — a 
választást lebonyolító adminisztráció hibájából — nem indulhatott, és ezért 
ősszel meg kellett ismételni az egész procedúrát. /35/ 

Az esélytelennek kikiálltott nemzetiszocialisták ugyanakkor sikerrel 
összegyűjtötték a szükséges ajánlásokat és politikai értelemben rendkívül 
előnyös helyzetbe kerültek. A kormánypárt és a szociáldemokraták által egyaránt 
hevesen támadott Független Kisgazdapárt vezetése szavazóit — más alternatíva 
hiányában — közvetve, a politikai erejüket tekintve ismeretlen 
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nemzetiszocialisták felé orientálta. /36/ 

ősszel viszont már minden esélyes párt indult és ötödikként a Kossuth Párt 
is csatlakozott hozzájuk. /37/ Ezért az erőviszonyokat reálisan tükröző 
viszonyítási alapnak, az 1935 októberében megtartott választások eredményeit 
tartjuk, amelyeket összevetettünk az 1935 áprilisi és az 1931-es adatokkal. 

A debreceni választások eredményei /38/ 

1931 1935 1935 
ápr. 3-4 okt. 27-28 

Nemzeti Egység Pártja 11.228 11.914 11.851 
Magyarországi Szociál-
demokrata Párt 6.558 7.678 6.551 
Magyar Nemzeti Szociá-
lista Párt - 11.285 5.985 
Kisgazda formációk /39/ 7.678 - 4.235 
Kossuth Párt - - 2.002 
Leadott szavazatok össze-
sen: (érvénytelen szava-
zatokkal együtt) 25.559 32.168 31.311 

Az 1935. évi eredményeket összevetve az 1931-es választásokkal 
megállapítható: négy év alatt az áprilisi adatokat nézve 6.609 fővel, az 
októberieket tekintve 5.752 fővel nőtt a leadott szavazatok száma. Ez 
gyakorlatilag majdnem azonos — 624-gyel több, illetve 233-mal kevesebb — a 
nemzetiszocialistákra 1935 októberében leadott voksok számával. 

A szavazótábor kibővülése és a növekedés egy párt által történt megszerzése 
a kapott szavazatok arányainak megváltozásához vezetett a résztvevő pártok 
között. Föltéve, hogy a növekedés a debreceni társadalom egészére és nem egy 
homogén társadalmi csoportra vagy rétegre vonatkozott: az egyes pártok aszerint 
"adtak át" szavazókat a nemzetiszocialistáknak, amilyen mértékben cqökkent a 
rájuk eső szavazatok aránya. 

A kapott szavazatok arányai a debreceni választásokon 

1931 1935 1935 
ápr. 3-a okt. 27-28 

Nemzeti Egység Pártja 43,9 % 37,0 % 37,8 % 

Magyarországi Szociál-
demokrata Párt 25,7 % 23,8 % 20,9 % 

Magyar Nemzeti Szociá-

lista Párt - 35,0 % 19,1 % 

Kisgazda formációk 30,0 % - 13,5 % 

Kossuth Párt - - 6,4 % 

Összesen: 99,6 % 95,8 % 97,7 % 
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(A 100 56-tói az eltérést az érvénytelen szavazatok okozzák.) 

Miközben a leadott szavazatok száma 1935 októberében több, mint ötödével 
(22,5 % = 5.752 fő) nő 1931-hez képest, arányait tekintve: a kormánypártra több, 
mint 1/8-dal, a polgári ellenzékre — Független Kisgazda és a Kossuth Pártra 
együtt — csaknem pontosan 1/3-dal és a szociáldemokratákra majdnem 1/5-del 
kevesebben szavaztak 1935 októberében, mint 1931-ben. 

A szavazatok arányai közti különbség segítségével kiszámítható, melyik 
párttól — hány szavazó pártolt át a nemzetiszocialistákhoz. 

Az "elpártolt" szavazók: 

aránya száma 

Nemzeti Egység Pártja -6,1 % = 1.910 fő 

Magyarországi Szociál-
demokrata Párt -4,8 % = 1.503 fő 

polgári ellenzék -10,1 56 = 3.162 fő 
6.575 fő 

(100 % = 31.311 fő) 

Mivel az érvénytelen szavazatok száma 1931-ben csak 0,4 % volt, szemben 
1935 októberével, amikor 2,3 %, ebből a számból 1,9 %-nyi = 595 fő . szavazót le 
kell vonnunk, akik érvénytelenül szavaztak. Az eredmény 5.980, ami gyakorlatilag 
megegyezik a szélsőjobboldalra adott szavazatokéval. 

A szavazóknak, a külöhböző politikai irányzatok és pártok közötti mozgása, 
önmagában nem elegendő és megfelelő információ társadalmi helyzetük 
meghatározásához. Az egyes pártok szavazatainak térbeli megoszlása és a kapott 
szavazatok aránya a vizsgált területen — összevetve a. lakosság különböző 
csoportjainak lakóhely szerinti elkülönülésével — viszont lehetőséget nyújthat 
a szavazók társadalmi helyzetének megítélésére. 

Debrecen területe 1935-ben 38 választókörzetre volt felosztva. /40/ Ebből 
öt — a 13-tól a 17-ig — a külterületekre esett. (Lásd a 3. és a 2. sz. 
mellékleteket.) A körzetek sem területüket, sem a szavazók számát tekintve nem 
voltak egyenlőek. A sűrűn lakott és beépített történelmi városmagot sok kis 
körzetre osztották, amelyek együttese — csaknem valamennyi oldalon 
kirajzolta annak körvonalait. A nagy területű és zömmel sok szavazóval 
rendelkező körzetek a kertségek és telepek övezetére estek. 

A körzeteket a Magyar Nemzeti Szociálista Pártra adott szavazatok száma 
alapján sorba rendeztük. A választási körzetbeosztáson alapuló térképen 
ábrázoltuk, hogy Debrecen területén hol helyezkedtek el — a sorrendet 
figyelembe véve — a nemzetiszocialista szavazók harmadát, felét, illetve 
kétharmadát adó körzetek. (Lásd a 3. sz. mellékletet.) 

A szavazók harmadát nyolc körzet adta, amelyek közül öt a város keleti 
oldalán egy tömbben található. A történelmi városmag szélén helyezkedik el a 
36-os és a 37-es körzet. A velük határos 4-es, 5-ös és 38-as körzetek területét 
viszont teljes egészében a kertségek és a telepek alkotják. Ebben a három 
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körzetben az ipari- és agrárproletariátusnak több lakótelepe terült el, mint 
például a Nyilastelep, a Bihari-telep és az Olajütő nyomortelepe. Sajátos 
helyzetet foglalt él az 5-ös körzet, amely a Csapókertet és a Kincseshegy nevű 
részt foglalta magába, a telepek és a belváros között. Az itt élők jelentős 
része tartozott az olyan kisiparosok, kisiparban dolgozók, gyári munkások, 
szakmunkások vagy segédmunkások közé, akik csak itt tudtak saját erőből vagy a 
város segítségével telekhez, lakáshoz, kerthez jutni és megvalósítva 
elképzeléseiket kispolgári ideálok és életmód megvalósítására törekedtek. /41/ 
Az állami alkalmazásban álló munkásság zöme a 38-as körzetben élt, mert itt volt 
a MÁV Járműjavító üzeme és lakótelepe, de itt volt a Dohánygyár és a területet 
lezáró munkásnegyed, a Nyilastelep is. 

A voksok felét is csupán 14 körzet adta, amelyek gyakorlatilag körbeölelték 
Debrecen történelmi városterületét és a külterületi 13-as és 17-es körzet 
kivételével a kertségek területén helyezkedtek el vagy azokkal határosak voltak, 
mint a 36-os és 37-es. 

A szavazatok 1/6-t a belváros északi és keleti határához csatlakozó négy 
körzet adta, a 14-es külterületivel együtt. 

A nemzetiszocialisták 1935 októberében a szavazatok 19,1 %-át kapták 
Debrecenben. Árnyaltabb képet kapunk, ha megnézzük a városnak azokat a 
területeit, ahol az átlag fölötti arányban, ahhoz közeli — 15-19 % — és 
jelentősen az átlag alatti — 15 %-nál kisebb — arányban kapott a 
szélsőjobboldal szavazatokat. (Lásd a 4. sz. mellékletet.) 

A kétfajta bontás plasztikusan illusztrálja a nemzetiszocializmus hatását a 
város társadalmára, megjelenését a városszerkezet kényes pontjain. /42/ A 
külterületeken — a 13-as, a 14-es valamint a 16-os és a 17-es körzetekben — 
még a kormánypártot is legyőzték. ' A város nyugati oldalának kertségeiben a 
lakosság kötődése erősebb volt a mezőgazdasághoz. A szélsőjobb itt is valamivel 
az átlag fölött kapott szavazatot. 

A külterületi körzetek magas szavazati arányai arra engednek következtetni, 
hogy az agrárproletariátus, a cselédek és napszámosok mellett, a szélsőjobboldal 
társadalmi bázisához és szavazóihoz a kis és középbirtokos gazdák és bérlők egy 
része is csatlakozott. Megállapításunkat alátámasztja az a tény is, hogy a 
nemzetiszocialisták a történelmi városmagoknak azokon a peremterületein kaptak 
még az arányosnál több szavazatot, ahová — Balogh István véleménye szerint — 
az őstermeléssel foglalkozók, a hanyatló cívisgazdák, az iparosság egy részével 
kiszorultak, illetve visszahúzódtak. /43/ 

Ilyen például a 20-as körzet: a Vendég, a Csap, a Borz és a Mester utcák 
környéke. A csak az átlagoshoz közeli arányú (17,7 %) szélsőjobb szavazatot adó 
25-ös körzet — amely Debrecen egyik legrégebbi része volt: az ún. 
Ispotálytelep, az Erzsébet, a Késes és Ispotály utcák környéke — jelzi a 
vonulatot a városmag déli oldalán. Legmarkánsabban — széles sávot alkotva — a 
belváros keleti peremén félkörívben elhelyezkedő 2-es, 35-36-37-es és 28-as 
körzetek mutatják ezt a területet. Ez a Homok, a Nyíl, az Eötvös, a Pacsirta, a 
Csillag, a Hajnal, a Tímár, a Teleki és a Wesselényi utcák környéke. Más 
megközelítésben: a központból kivezető fontosabb utak — a Péterfia, a Csapó, a 
Kossuth, a Szt. Anna — a volt városároknál végetértek. Az ezeket összekötő 
keresztutcák a történelmi városmag perifériái. A mezőgazdasághoz kötődők, 
illetve néhány hagyományos szakma képviselői húzódtak erre a. területre. Ilyenek 
voltak — többek között — a kovácsok, a kerékgyártók, a szíjgyártók, a 
csizmadiák, a szappanosok vagy a szinte egységesen — a 28-as körzetben -- lakó 
tímárok. /44/ 
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A Debrecen keleti oldalán található kertségek és telepek közül a 
nemzetiszocialisták csak a nagy ipari üzemeket magába foglaló 38-as körzetben 
szerepeltek az átlagosnál és a szociáldemokratáknál is jobban. Ebben a negyedben 
1931-hez képest a Szociáldemokrata Párt visszaesik és 327 szavazattal szemben 
csak 196-ot szerez. A nyertesek a kormánypárt és a szélsőjobb voltak. Az itt 
található nagyobb állami üzemekre — MÁV Járműjavító, Dohánygyár — a 
szakszervezetek és a Szociáldemokrata Párt befolyása nem terjedt ki. /45/ Ilyen 
adataink a nemzetiszocialistákra vonatkozóan sincsenek, de a szavazatok közel 
egynegyedének — 23,4 % — megszerzése, szemben a baloldal 16,3 %-val, arra 
utal, hogy hatásuk ekkor már kiterjedt az állami alkalmazottakra is. Erre utal 
még az, hogy a szomszédos választási körzetekkel szemben — az 5-ös, a 4-es és a 
33-as körzet 15,3 %-os, 17,0 %-os és 18,1 %-os nemzetiszocialista szavazati 
aránnyal ~ az állami ipar és a MÁV-lakótelep jelentette azt a lényeges 
különbséget, amely a szavazatok arányában is megmutatkozott. 

A szélsőjobboldal legfontosabb politikai-ideológiai ellenfele, amely 
hasonlóan igényt formált a munkásság képviseletére, a Szociáldemokrata Párt 
volt. A külterületeken gyakorlatilag alig rendelkezett hívekkel. Szavazóinak 
lakóhely szerinti megoszlására sajátos polarizáltság volt a jellemző. (Lásd az 
5. sz. mellékletet.) A választók egyik tömbje a belváros nyugati felében, az 
Ispotály-negyedtől a Jókai utcáig terjedő és a Piac utca keleti oldalára is 
átnyúló részen, a zömmel a debreceni zsidóság által lakott területen élt. A 
másik nagy és egységes tömb jelentős részben egybeesett — a szavazók számát 
tekintve — a nemzetiszocialistákra a városban legtöbb voksot adó területtel. 
Ezek a 4-5-ös és a 37-38-as körzetek. Az azonos területen és azonos körülmények 
között szavazók magas száma — csak az előző négy körzetben 1.000 - 1.400 fő — 
a Szociáldemokrata Párt és a Magyar Nemzeti Szocialista Párt társadalmi 
bázisának jelentős azonosságát mutatja. 

A kettős orientációt egyértelművé teszi a szavazatok aránya ezekben a 
körzetekben. /46/ (Lásd a 6. sz. mellékletet.) A Szociáldemokrata Párt 20,9 %-os 
átlagánál lényegesen nagyobb — 30 % fölötti — szavazati arányt mutató öt 
körzetből négy, a zsidóság lakta negyedekre jut. A második legmagasabb arányt — 
35,5 %-ot — a Csapókertet és a Kincseshegyi részt magába foglaló 5-ös körzetben 
kapta a baloldal. A belváros, a gyártelepek és proletárnegyedek között, ezen a 
területen nyílt lehetőség a szegényebb társadalmi rétegek: munkások, kisiparosok 
számára önálló családi ház és egzisztencia megteremtésére. 

A hatalom tisztában volt a Szociáldemokrata Párt helyzetével. Fáy István 
főispán a belügyminiszterhez küldött jelentésében ezt írta: "Az 1935-ös 
választásnál Györki megválasztását csak a zsidóságnak lehet betudni, 
megállapítható ugyanis, hogy a debreceni zsidóság csaknem kivetel nélkül teljes 
egeszében Györkire szavazott le ...". 747/ 

Területi elhelyezkedését illetően a szociáldemokrata társadalmi bázis a 
város egyes területein koncentrálódott, míg a nemzetiszocialistáké — a 
külterületeket kivéve — sokkal egyenletesebben oszlott meg. 

A Szociáldemokrata Párt Debrecenben egyrészt a kisiparosság és a kisiparhoz 
kötődő szakmunkás- és munkásrétegek érdekeit képviselte, másrészt a város zsidó 
kispolgárságának és polgárságának a tömegpártja volt. Vezetőinek származása, 
társadalmi bázisának összetétele és a politikai dinamizmusnak részben ebből 
fakadó hiánya miatt, könnyen támadható volt a jobboldalról általában. Társadalmi 
bázisát sem megújítani, sem kibővíteni nem volt képes. 

Fontos tényező volt még a választási rendszer hatása, amely árnyaltabbá 
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tette az eddig vázolt képet. Nem felelt meg ugyanis egymásnak a város 
lakosságának, a választási joggal rendelkezőknek és a ténylegesen szavazóknak a 
társadalmi összetétele. Mivel a. választői névjegyzékek — tudomásunk szerint — 
nem maradtak fönn, ez a hatás csak részben rekonstruálható. 

Az 1935-ös választásokat is szabályozó 1925: XXVI. t.c. legfontosabb elemei 
a választójogot az életkorhoz és a műveltséghez kötötték. /48/ Ez a férfiaknál a 
24., a nőknél a 30. életév betöltését illetve férfiaknál a 4. elemi, nőknél a 6. 
elemi osztály elvégzését jelentette. Döntően ezek alapján Debrecenben 40.644 
lakos rendelkezett választójoggal. /49/ Tavasszal 79,1 %-uk, ősszel 77,0 % 
szavazott le. 

Életkor szerint 1930-ban a 60.986 nőből 33.340 a 30 év alattiak száma, míg 
az 56.289 férfiből a 24 év alattiak száma 25.000 körül mozgott. /50/ Az életkor 
szabályozása lecsökkentette a szavazásra jogosult nők számát, de társadalmi 
összetétel szerint nem szelektálta. 

Az érdemi különbséget — a társadalmi hovatartozásra is ható — műveltségi 
cenzus illetve annak a nőknél bevezetett magasabb szintje hozta létre. Az 
1930-as népszámlálás szerint minimum négy illetve hat osztályt végzett 
Debrecenben /51/: 

férfi nő 

4 osztályt végzett 37.702 38.480 

6 osztályt végzett 23.214 22.472 

A kérdés az, hogy a négy osztályt végzetteken kívül — leszámítva a 6 évnél 
fiatalabb 6.535 fiút és 6.472 leányt — mely társadalmi csoportokhoz tartozott: 
az írni nem, esetleg olvasni tudó 2.966 férfi és 6.472 nő, az írni és olvasni 
még megtanult 9.086 férfi és 10.795 nő? 

Korcsoportok szerint vizsgálva az írni és olvasni nem tudók arányát és egy 
folyamat részeként hasonlóan megítélve a csak írni és olvasni megtanultak 
helyzetét kiderült, hogy ez korszakunkban már nem köthető a társadalomban 
elfoglalt helyhez. Az írni és olvasni nem, illetve alig tudás az 50-60 év 
feletti korosztályokhoz kötődött és így döntően ezeken — és nem a lakosság 
egészén — belül lehetett társadalmilag szegnifikáns. /52/ 

Jelentősen eltér viszont a lakosság egészén belül elfoglalt arányától és — 
a férfiakkal szemben — társadalmi összetételétől is a választójogosult nőké. A 
hat elemi követelménye 16.008 négy osztályt végzett nőt fosztott meg a 
választójogtól és ez a szám 1935-ben közel azonos leiietett. A minimum hat 
osztályt végzett nők között lényegesen nagyobb lett azok aránya, akik társadalmi 
helyzetüknél fogva a kormánypártra vagy a szociáldemokratákra szavazhattak. Ez 
egyúttal azt is jelentette, hogy a nők szavazatai nem arányosan oszlottak meg a 
pártok között. Ezért a nemzetiszocialista szavazatok mögött — föltételezhetően 
— a lakosság nagyobb hányada állt, mint amekkora azok aránya volt az összes 
vokson belül. 

Összefoglalva az eddigieket megállapítható, hogy a nemzetiszocialista 
mozgalomnak és társadalmi bázisának a kialakulása és megszilárdulása alig három 
év alatt zajlott le Debrecenben. 

Kisiparosok, a kisiparban dolgozó munkások, segédek és munkanélküliek 
csatlakoztak először a nemzeti szocialistákhoz. Az iparostársadalomnák egyes 
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hagyományos szakmákat űző és a mezőgazdasághoz kötődő csoportjai szintén nagyobb 
arányban támogatták a szélsőjobboldalt. Ellenben szervezett módon az állami 
üzemekbe és nagyobb gyárakba a nemzetiszocialistáknak sem sikerült bejutniuk, 
bár hatásuk — p l . a vasútnál dolgozókra — egyértelműen kimutatható és nagyobb, 
mint a baloldalé. 

A szélsőjobboldal számára az értelmiségiek egyik csoportját az egyetemi 
diákság adta. Az egyetemistákon belül a jogászok és orvostanhallgatók kerültek 
többen az eszme bűvkörébe. Az állásnélküli diplomások, alkalmazottak, 
tisztviselők és tanárok csatlakoztak még ehhez a körhöz. Kis létszámuk ellenére 
gyorsan magukhoz ragadták a vezető pozíciók jelentős részét. Erre a csoportra a 
fiatal életkor a jellemző. A vezetők, a szervezők, az ideológusok és a szónokok 
jórésze 25-30 év körüli fiatalember volt. /53/ 

A külterületen élő és egyértelműen csak mezőgazdasággal foglalkozók — a 
magas szavazati arányok ellenére — csak a nemzetiszocialista választók 1/6-t 
adták. Valószínűleg igen jelentős volt a szélsőjobb társadalmi bázisának 
nagysága és a szavazásra jogosult híveik száma között a különbség. Ezért az 
agrárproletariátus, a törpe- és kisbirtokosok, valamint a bérlők mellett a 
válság hatását megérző középbirtokosok és bérlők egy része is a szélsőjobbra 
kellett, hogy szavazzon. Ezt támasztja alá a kortárs Draskóczy Antal jellemzése: 
"A pártszervezés munkája felöleli az agrár és ipari proletariátust, a 
kisgazdaréteget, sót a nehéz gondokkal küzdő alföldi módosabb paraszt-cívis 
birtokosok körét is". /S47 

Az eddigiekben fölsorolt társadalmi csoportok mellett a szélsőjobboldal 
szavazóinak legjelentősebb hányadát a város keleti és nyugati szélein, a 
kertségekben, a munkástelepeken és a nyomornegyedekben élő ipari és 
agrárproletariátus adta. Vagyis a mindenütt jelenlévő szegénység tette 
egyenletessé a nemzetiszocialista szavazók arányát a történelmi városmag körül. 

A különböző források, megközelítési módszerek összevetése, alkalmazása 
megerősítette eddigi álláspontunkat. Az 1935-ös októberi választásokon 
Debrecenben a nemzetiszocializmus társadalmi bázisát, illetve szavazóit egy 
kislétszámú politikai-értelmiségi elit által vezetett — viszonylag jelentős 
létszámú középrétegek által támogatott -- periférikus helyzetben élő társadalmi 
csoportokra támaszkodó mozgalom adta, mivel Debrecen városi és 
agrárproletariátus rétegei jelentős részüket tekintve nemcsak gyökértelenek 
voltak a város társadalmában, de többségükben nem is kötődtek a fennálló 
társadalmi renden belül működő egyetlen politikai irányzathoz sem. A 
szélsőjobboldali radikalizmusnak erről a holtpontról sikerült őket kimozdítani, 
megszerezve segítségükkel az első nemzetiszocialista mandátumot az országban. 

JEGYZETEK 

/1/ Ez a tanulmány "A szélsőjobboldal szavazói az 1938-ös debreceni 
választásokon" című dolgozat rövidített változata. 

/2/ Draskóczy Antal 1936; l.ackó Miklós 1966; Otier Miklós 19H3; Szakács 
Kálmán 1963; Tóth Gábor 1902. 

73/ Debrecen népessége foglalkozási főcsoportok szerint 19 50-ban az alábbi-
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ak szerint alakult. Mezőgazdaság: 25.837; Ipar és forgalom: 54.227; 
véderő: 3.278; ideiglenes mezőgazdasági munkások: 2.740; háztartási 
alkalmazottak: 4.339; értelmiség: 10.840; egyéb - 11.047; összesen: 
112.308 fő. 

Forrásaink azonos részadatokat közölnek és ragaszkodnak a 117.471 
fős lakosságszámhoz, amely 5.163-mal több a tényleges eredménynél. Ba-
lázs Ilona számszerűen is közli a felekezetek létszámát és így az össz-
létszám: 117.681. Tanulmányunkban ezért elfogadtuk alapadatként a 
117.471-t. Balázs Ilona 1975: 86. és 89. p.; Tímár Lajos 1986: 93. p. 

/4/ Szécsényi Mihály 1985: 3-4. p. 

Ibi HBML = Hajdú-Bihar Megyei Levéltár IV. 901/a = Főispáni elnöki iratok 
236/1933 és 279/1934. sz. 

/6/ Szűcs Ernő 1986: 44. p. 

III Tóth Gábor 1986: 264. p.: tévesen "Székely" Bajtársi Egyesületet említ; 
Tóth Pál Péter 1983: 95-98. p. 

18/ Tóth Gábor 1986: 249-255. p.; Tóth Pál Páter 1983: 81-82. p. 

/9/ Debrecen lakosságának megoszlása lakóhely szerint: 

Kertségek, Külterület összesen 
telepek 

22.071 16.341 75.007 

42.001 24.179 117.275 

110/ Sápi Lajos 1972: 64. p. 

/II/ Balogh István 1973: 146. p. 

1121 Sápi Lajos 1972: 69. p. 

/13/ Sápi Lajos 1972: 74. p.; Sápi Lajos 1936: 154-155. p. 

/14/ Szűcs Ernő 1986: 45. p. 

/15/ Sápi Lajos 1972: 70. és 73. p. 

/16/ Balogh István 1947: 61. p. 

/ n i Sápi Lajos 1972: 79. p. 

/IS/ Tímár Lajos 1986: 98-99. p. 

/19/ Balogh István 1936: 134-138. p. 

1201 Balázs Ilona 1975: 86. p. 

/21/ Balogh István 1973: 155. p.; Tímár Lajos 1986. 87. p. 

1221 Balogh István 1947: 61. p.; Balogh István 1936: 134. p.: a 20-60 hold 
közötti földterületet tekinti kisközép birtoknak; Tímár Lajos 1986: 

Év Történeti 
városmag 

1900 36.595 

1930 51.095. 
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104-105: p. 

/23/ Balázs Ilona 1975: 84. p. adatai alapján. 

724/ Balázs Ilona 1975: 84. p.; Balogh István 1947: 56. p.; Tímár Lajos 
1986: 89. p. 

/25/ Balázs Ilona 1975: 84. p. 

/26/ Debrecen lakosságának vallás szerinti megoszlása: 

ref. r.kat. izr. egyéb 

1869 80,7 % 12,7 % 4,1 % 2,1 % 

1930 65,9 % 19,9 % 8,5 % 5,3 % 

Balogh István 1947: 57. p. 

/27/ Balázs Ilona 1975: 89. és 91. p. 

/28/ Balogh István 1973: 149-151. p. 

/29/ HBML IV. 901/a 47/1935. sz. 

/30/ Uo.: 73/1935. sz. 

/31/ Uo.: 96; 105; 110; 111. és 143/1935. sz. 

/32/ HBML IV. 901/a 220. és 298/1935. sz. 

/33/ Uo.: 330/1935. sz. 

/34/ Uo.: 43/1935. sz. 

/35/ Tóth Gábor 1986: 257. p.: tévesen 1935. március 31-re teszi a választá-
sokat, amelyek április 3-4-én voltak. 

/36/ Uo.: 257. p., Debreceni Független Újság 1935 75. szám, április 2. 4. p. 

/37/ A Kossuth Pártról: Tóth Gábor 1982: 72-73. p. 

/38/ Debreceni Újság 1935. április 5. és 6. 78-79. szám illetve 1935. októ-
ber 29. és 30. 247-248. szám. 

/39/ Hegymegi Kiss Pál, a debreceni kisgazda mozgalom vezére 1931-ben Füg-
getlenségi Párt néven; 1935 áprilisában Független Polgári Párt néven; 
1835 októberében pedig a Független Kisgazda Párt égisze alatt indította 
el pártját. 

/40/ A választókörzetek pontos leírását lásd: Debreceni Újság 1935. 78-79. 
szám (április 5. és 6.). 
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741/ Balogh István 1947: 61. p.; Uő: 1973: 149. p. 

/42/ A Magyar Nemeti Szocialista Pártra: 

a szavazatok felét adó az átlagnál nagyobb arány-
első 14 körzet ban szavazó 14 kör; 

13. körzet 325 fő 1 13. . körzet 44,7 % 

38. körzet 282 fő 2 14. . körzet 42,7 % 

4.. körzet 260 fő 3 17. . körzet 40,5 % 

10. körzet 259 fő 4 16. . körzet 35,1 % 

36. körzet 223 fő 5 38. , körzet 23,4 % 

21. körzet 216 fő 6 11. . körzet 22,0 % 

5. körzet 212 fő 7 10. , körzet 21,7 % 

37. körzet 211 fő 8 36. , körzet 21,0 % 

33. körzet 194 fő 9 20. , körzet 20,7 % 

11. körzet 190 fő 10 21. . körzet 20,4 % 

22. körzet 183 fő 11 2. . körzet 20,2 % 

27. körzet 181 fő 12 22. . körzet 20,0 % 

26. körzet 180 fő 13 35. , körzet 19,1 % 

17. körzet 178 fő 14 37. , körzet 19,1 % 

51,6 % = 3.094 fő 45,1 % = 2.699 fő 

(Saját számítás) 

/43/ Balogh István 1973: 149. p. 

/44/ Debrecen címtára 1928: csizmadiák 322-331. p.; kerékgyártók 363-365. 
p.; kovácsok 370-372. p.; szappanosok, szíjgyártók, nyergesek 400-401. 
p.; tímárok 404-407. p. 

/45/ Tímár Lajos 1984: 35. p.; Uő: 1986.: 141. p. 

/46/ A Magyarországi Szociáldemokrata Pártra: 

a szavazatok felét adó 
első 11 körzet 

az átlagnál nagyobb arány-
ban szavazó első 11 körzet 

26. körzet 

5. körzet 

4. körzet 

503 fő 

491 fő 

411 fő 

1 18. körzet 

2 5. körzet 

3 26. körzet 

52,0 % 

35,5 % 

35,0 % 
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18. körzet 341 fő 4 19. körzet 34,5 % 

37. körzet 254 fő 5 23. körzet 30,3 % 

19. körzet 254 fő 6 24. körzet 29,8 % 

24. körzet 242 fő 7 12. körzet 28,0 % 

30. körzet 236 fő 8 3. körzet 28,0 % 

3. körzet 234 fő 9 20. körzet 27,9 % 

22. körzet 232 fő 10 4. körzet 26,9 % 

12. körzet 211 fő 11 22. körzet 25,4 % 

52,0 % = 3.407 fő 49,11 % = 3.219 fő 

(Saját számítás). 

/47/ HBML. IV. 901/a 28/1938; Györki Imre Debrecen zsidó származású szociál-
demokrata képviselője volt. 

/48/ Magyar Törvénytár Bp. 1926. 1925: XXVI. t.c. első fejezet 1-8. §. 

/49/ Debreczeni Újság 1935. április 5. 

/50/ Az 1930. évi népszámlálás VI. rész. Magyar Statisztikai Közlemények 
114. kötet Bp. 1941. 56-57. p. 

/51/ Uo. 

/52/ Uo. 64-65. p. 

/53/ Szécsényl Mihály 1985: 11-13. p. 

/54/ Draskóczy Antal 1936: 319. p. 
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L melléklet 

Debrecen történelmi városmagja, kertségei és telepei 
1925-ben 
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Átvétel Sápi Lajos 1986 tanúimányáböl 



2. melléklet 
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3. M l léklat 
A Magyar Kemzetl Szocialista Párt »zavaróinak 

lakóhely szerinti megoszlása Debrecenben 

/As 1935 október 

27-28-án tartott 

választáaokon./ 

A szavazók 1/3-át /33,2 * = 1988 t£/ adó első 8 körzet, . 

felét /51,6 % = 3o94 f6/ adó első 14 körzet, 

2/3-át /67,4 * - 4o38 fó/ adó elsff 2o körzet i 

/A választókörzetek besorolása a szavazatok száma alapján történt./ 
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4. melléklet 

A Magyar Nemzeti SzoCiálista Párt szavazóinak 

aránya Debrecen választókörzeteiben 

19 - 24 % között: tt&fe 15 - 19 * között: UiiiJJi 

5 - 15 * között: I ) 
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5. melléklet 

A Magyarországi 3zoc4ál<le»o)rr*tz Párt szavazóinak 

lakóhely szerinti megoszlása Debrecenben 

A szavazók 1/3-át /34,4 * - 2254 tSf adó elaó' 6 körzet, > 

felét /52,2 * - 3419 f«/ adó elaó 11 körzet, - 8 0 + 01101 

2/3-ét /67,o % m 4391 fó/ adó elaó 16 körzet - +U11I1I> I 

/A választókörzetek besorolása a szavazatok száma alapján törtónt./ 



387 

6. melléklet 

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt szavazóinak 

aránya Debrecen választókörzeteiben 

3o - 52 + között: H H 19 - 3o 35 között: S 5 B 

15 - 19 * között: lllllll 2 - 15 * között: I 1 





V. HIERARCHIA, BÜROKRATIZÁLÚDÁS ÉS MOBILITÁS A 18-19. SZÁZADBAN 





RENDI TÁRSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÓDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Benedek Gábor: 

A MINISZTÉRIUMI TISZTVISELŐK MOBILITÁSA A DUALIZMUS IDEJÉN 

Ha a dualizmuskori köztisztviselőkről meggyökeresedett elgondolásokat 
egyetlen képbe akarnám sűríteni, úgy fogalmazhatnék, hogy valaki felnyitja a 
Tiszti Címtár egyik korabeli kötetét, s miután megelégedéssel tapasztalja, 
milyen sok nemesi előnevet és amolyan "németes", illetve "szlávos" hangzású 
nevet talál, magasröptű fejtegetésbe kezd a korszak KeT alapvető 
hivatalnok-típusáról: a dzsentriről és a Bach-huszárról. 

Előadásomban e két típust szeretném alaposabban megvizsgálni, főbb 
ismérveiket szembesíteni a kiegyezés utáni minisztériumi tisztviselőkkel. 
Mondandóm csak a hivatalnokokra vonatkozik, s nem terjeszthető ki a fölöttük 
elhelyezkedő politikus elitre, másrészt nem általában a köztisztviselőket, hanem 
csak a minisztériumokban dolgozókat elemzem. 

Néhány szót a forrásokról és a módszerekről. 8 minisztérium dualizmuskori 
tisztviselőit vizsgáltam, a kutatás nem terjedt ki a Honvédelmi és a 
Horvát-Szlavon-Dalmát Minisztériumra. 5 időmetszet alapján dolgoztam: 1867-től 
kezdődően minden 12. évből felvettem a miniszteri és a királyi, kettős 
kinevezéshez kötött (tehát a hierarchia felső felében található államtitkári, 
miniszteri tanácsosi, osztálytanácsosi és titkári) posztok teljes állományát, 
összesen mintegy ezer személyt. A tisztviselők pályáját tiszti címtárakból 
rekonstruáltam, egyéb életrajzi adataikat lexikonokból és nemesi kézikönyvekből 
merítettem, birtokviszonyaikról a gazdacímtárak segítségével alkottam képet". Az 
eltérő források egymásra vetítése természetesen sokszor azonosítási nehézségbe 
ütközött. Következtetéseimet ezért az egyértelműen azonosított (illetve a 
kétségtelenül kizárható) személyek adataira alapoztam, míg a bizonytalanok 
csoportjának nagyságrendje az adott megállapítás erősségét befolyásolta. 

Az egyéni életpályák és egy intézmény összetételének változásai eltérő 
léptékű folyamatok, s e két nézőpont ötvöződéséből alakult ki a 12 évenkénti 
felvétel módszere, melyet esetenként közbülső időpontok próbáival egészítettem 
ki. Két egymást követő időmetszet névanyagának összevetéséoől kirajzolódnak az 
intézményi szintű tendenciák, s ezeket a mozgásokat igyekeztem azután értelmezni 
az életutak tipizálásával. Az osztályozás a rendi állás (nemes - nem nemes) és a 
vagyon (birtokos - birtoktalan) ellentétpárjaiból indult ki, ami kiegészült az 
egyes életrajzokban, a házasodási szokásokban és a mobilitásban fellelhető közös 
mozzanatokkal. Egy korábbi tanulmányomban főleg az első három szempontot 
vizsgáltam (Ministerialbeamte zur Zeit des Ausgleiches. In: Bürgertum und 
bürgerliche Entwicklung in Mittel — und Osteuropa. Hrsg. Bácskai Vera ~ 
megjelenés előtt). E helyütt 5 mobilitás sajátosságait szeretném kiemelni, 
hiszen ennek segítségével könnyű eldönteni, hogy a vizsgált tisztviselők 
megfelelnek-e a bevezetésben vázolt képnek. A Bach-huszár és a dzsentri 
alakjához ugyanis jellegzetes mobilitási pálya kötődik: az — a bevett nézetek 
szerint — az örökös tartományokból vezénylik Magyarországra, a dzsentri pedig 
olyan egyéni tornagyakorlatairól ismert, mint a hanyatlás, a hivatalba áramlás, 
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hogy a nagybőgőbe ugrásról ne is szóljak. 

A foglalkozási mobilitásra vonatkozó adatokból egyértelműen kiderül, hogy a 
tisztviselői pálya a vizsgált személyek egy egész életre szóló szakma. Szinte 
valamennyien elvégezték a jogot, a szakigazgatásban dolgozók közül sokan két 
diplomával rendelkeznek, orvosi, bányászati, erdészeti vagy egyéb mérnöki 
képesítést is szereztek. Van aki az egyetemről mindjárt a minisztériumba került, 
hogy 30-40 év multán onnan menjen nyugdíjba. A hierarchia csak alulról nyitott, 
így a vezető tisztségekre folyamatos a belső utánpótlás. Ebből látható, hogy 
mennyire megalapozatlan pl. Tisza Kálmánról azt állítani, hogy kormányra lépése 
után hívei elözönlötték a zsíros hivatali pozíciókat. A rendelkezésre álló 
adatok arról tanúskodnak, hogy a minisztériumok megalakulásának évét leszámítva, 
csak a legritkább esetben fordult elő, hogy egy politikus tisztviselő pályára 
lépjen. Persze a miniszterek zömmel a politikusokból kerültek ki, ám 
vizsgálódásom erre a szintre nem terjedt ki. A miniszterek személye, társadalmi 
háttere viszonylag jól ismert, a 12 évenkénti időmetszetes módszer az ő 
esetükben amúgy sem alkalmas mutató, mivel gyakrabban cserélődtek. Ám a 
hivatalnokok számára mondhatni elérhetetlen magasságot jelent a bársonyszék: a 
dualizmus egész időszaka alatt a féltucatot sem éri el azoknak a minisztereknek 
a száma, akik végigjárták a hivatali szamárlétrát. Egy tisztviselőnek az 
államtitkári poszt már inkább elérhető, ezen a szinten fele-fele arányban 
találni hivatalnokokat és politikusokat, s itt húzódik meg a hivatalok és a 
politika világa között a választóvonal. 

A két szakma elkülönülése jól megfigyelhető a minisztériumok felállítását 
követő első években is. Érdemes ezt az időszakot közelebbről szemügyre venni, 
mert a személyi összetétel rövid idő alatt gyökeresen megváltozott. Ez a 
változás olyan gyorsan lezajlott, hogy szügségesnek látszott megvizsgálni az 
1873-as köztes, időpontot is, mely több egyidejű folyamat végeredményét 
szemlélteti. Maga a megalakulás éve viszont azért érdemel figyelmet, mert az 
egész korszakban egyedül ekkor tapasztalható, hogy egy nagyobb csoport kívülről 
beáramlik a hivatalokba. 

1867-ben összesen 191 személyt neveztek ki a vizsgált posztokra. A korábbi 
tevékenység alapján világosan elkülönült egymástól két gárda. A hivatalnokok 
egyik része a jogelőd apparátusokból került át a minisztériumokba. Számukra csak 
a cégér változott, egyébként a helyükön maradtak, sokszor még a közvetlen 
felettestől s a megszokott íróasztaluktól sem kellett búcsút venniük. Enyhe 
többséget alkottak (191-ből 103 fő), de csak a kevésbé jelentős posztokat 
foglalták el. A másik csoportosulás pályája jól ismert a köztörténetből. Tagjait 
ott látni a reformkor politikai életében, az 1848-49-es minisztériumokban és a 
honvédseregben, majd Világos után a börtönökben és visszahúzódva a birtokaikon 
(már akinek volt). A 6Q-as évek elején és közepén ismét megjelennek a megyei és 
az országos szintű politikai életben, s közvetlenül innen érkeznek, egymással 
laza kapcsolatban állva lépnek be a minisztériumok kötelékébe 

E 88 fős csoportban igen magas azoknak a száma, akik a minisztériumi 
kinevezést megelőzően képviselői mandátumot viseltek: tizenheten a pesti, heten 
a kolozsvári országgyűlés padsoraiban foglaltak helyet. A 24 képviselő 
többé-kevésbé egységes arculatú csoportot alkot, mely döntő szerepet játszott a 
minisztériumok megalakításában, vezetésében. A titkárok között számuk még 
elenyésző, de felfelé haladva részarányuk egyre növekszik: az 
osztálytanácsosokból durván minden hatodik, a miniszteri tanácsosokból 
megközelítőleg Minden harmadik s az államtitkárok közül minden második volt 
korábban képviselő. 

Gazdagítja a képet, ha ezek után egy pillantást vetünk az 1867-ben 



393 

kinevezett tisztviselők birtokviszonyaira. Ehhez — korábbi megbízható forrás 
híján — az 1897-es gazdacímtárat vettem alapul. A 191 tisztviselőből 16 fő 
(illetve közvetlen leszármazottjának) nevét tartalmazza a gazdacímtár. A 
megalakuló minisztériumok jellemzésében alapvető jelentóségű az a tény, hogy a 
16 egyértelműen azonosított birtokos közül 15 a kiegyezés előtt nem 
hivatalnokként működött, hanem politikai pályáról lépett állami alkalmazásba. 
Ráadásul a birtokosok és a képviselők csoportja alaposan átfedi egymást: 9 
nemesi képviselő egyúttal a birtokosok közé tartozott. A minisztériumok élén 
kezdetben tehát egy birtokos nemesi csoportosulást látni, melynek tagjai saját 
személyükben is folytonosságot teremtenek a reformkori liberális köznemesség és 
a kiegyezés utáni minisztériumi tisztviselőgárda között. 

A dzsentri fogalom eredeti értelemben éppen ezt a tehetős birtokos nemesi 
réteget jelölte, s ilyenformán jogosult a gyakran emlegetett fordulat, hogy a 
dzsentri beáramlik a hivatalba. Csakhogy e szófordulat használatakor mintha 
megfeledkeznénk arról, hogy ez a réteg csak igen rövid ideig maradt a 
minisztériumokban. A 24 képviselöból 1873-ban csak lO^nek a nevével lehet 
találkozni a minisztériumi apparátusban, hogy 1875-ig további hatan távozzanak 
közülük. S ugyanígy a 16 birtokos közül 6 év alatt kilencen, Tisza kormányra 
lépésekor további ketten távoztak, ha úgy tetszik: "kiáramlottak"• 

Felvetődik a kérdés: hová távoznak az apparátust elhagyó személyek? Három 
fö irány ragadható meg, melyek nemcsak a kezdeti időszakra, hanem a korszak 
egészére is érvényesek. A legnagyobb csoport azokból áll, akiknek neve egyszer s 
mindenkorra eltűnik a Tiszti Címtárból. Egy részük elhalálozott vagy öreg korára 
nyugdíjba ment, a többiek viszont más szakmában helyezkedtek el, ami 
nyilvánvalóan cáfolja azt a felfogást, mely a hivatalokban valamiféle mentsvárat 
lát. A második csoport tagjai állami alkalmazásban maradtak, de tisztviselői 
pályájukat más hivatalokban folytatták, melyek összetételének vizsgálata külön 
kutatást igényelne. Adataim csupán a vizsgált tisztviselők egyik indítékát 
világítják meg: a "továbbáramlással" mindenkor eggyel magasabb fizetési 
osztályba léptek. A harmadik távozási irány a politikai élet. Az egykori 
képviselők általában a hivatal mellett megtartották a mandátumot, s a 
minisztériumot elhagyva még több cikluson át ténykedtek a képviselőházban. 
Hasonló pályát jártak azok a zömmel tehetős birtokos nemesi családból származó 
fiatalemberek, akik néhány évet töltöttek el a minisztériumokban fogalmazóként, 
s olykor titkári szintig is eljutottak. Ezt kővetően képviselővé választották 
őket, hogy alakjukat évtizedek múltán az államapparátus csúcsán, például 
főispánként lássuk viszont. 

Milyen választások zajlottak eközben a minisztérimokban? Természetesen nem 
csupán a politikusok csoportja fogyatkozott meg az elsó években, megritkultak a 
jogelőd apparátusoktól átvett hivatalnokok sorai is. Ráadásul 1873-ra némileg 
növekedett a vizsgált posztok száma (191-ről 235-re), amiből az következnék, 
hogy mindkét csoport aránya csökkent az idő múlásával. Az előbbi csoportosulás 
esetében csakugyan ezt történt. A távozó politikusok helyére újabbak már nem 
léptek, s így mindinkább megszakadt az a kontinuitás, amely a reformkori 
liberális köznemesi elit és a minisztériumok vezetése között kezdetben még 
létezett. Az átvett hivatalnokok részaránya viszont nemhogy csökkent volna, de 
1873-ig kétharmadra nőtt. A számbeli növekedés három forrásból táplálkozott. 
Egyrészt az előléptetésekből, bár az alacsonyabb, fogalmazói posztokról 
korántsem csak átvett hivatalnokok jutottak feljebb. Másrészt a kiegyezés utáni 
első években folyó reaktiválásokból. A jogelőd apparátusokat 1867-ben 
feloszlatták, a tisztviselőket részint nyugdíjazták, részint átvették. Sokukat 
viszont rendelkezési állományba helyezték, s csak 1868-69-ben nevezték ismét ki. 
A harmadik csoport az államigazgatás alacsonyabb szintjeinek átszervezésével 
került a minisztériumokba, melynek során egyes hivatalokat beolvasztottak, 
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olykor a tisztivselők egy részét a főhatósághoz vezényelték stb. 

Mindez csak az átvett hivatalnokok számbeli növekedését magyarázza, ám a 
személyi összetétel átalakulása során nem egyszerűen részarányuk, hanem 
hierarchikus elhelyezkedésük is megváltozott. Utaltam már arra, hogy a 
minisztériumok felállítása idején az átvett hivatalnokok alárendelt szerepet 
játszottak. 1867-ben zömmel titkári posztra kerültek, s ezen a szinten több mint 
kétharmados többséget alkottak. Arányuk az osztálytanácsosok között már 
valamivel alatta maradt az 50 százaléknak, a miniszteri tanácsosok körében pedig 
még az egyharmadot sem érte el. 1873-ra viszont az államtitkári posztok 
kivételével valamennyi szinten többségbe kerültek. S nemcsak megszerezték, 
hosszú időre meg is őrizték a vezető posztok többségét, hogy jelenlétük egészen 
a 90-es évekig jellegadó legyen. 

Indokolt ezután megvizsgálni, hogyan változott a földbirtokosok szerepe a 
minisztériumi apparátusokban. A kezdeti időszakban távozó birtokosok helyére 
újabbak léptek, így a teljes létszámhoz viszonyított részarányuk alig változott 
a későbbiek folyamán, s tartósan 10 % körül maradt. Az összlétszámon belüli 
arány változatlansága, azonban korántsem jelentett minden szempontból 
állandóságot. így a kiegyezés előtti foglalkozást véve alapul, a birtokosok 
összetétele többé-kevésbé megfelelt az egész apparátusban, s különösen a vezető 
posztokon végbemenő átalakulásnak. Amíg 1867-ben a 16 földtulajdonos közül 
egyetlenegy tartozott a jogelőd intézményktől átvett hivatalnokok közé, addig 
1873-ban már 27-ből 12. Ezzel egyidejűleg változott a birtokosok hierarchián 
belüli elhelyezkedése is. A kiegyezés évében jelentőségük fordított piramissal 
írható le: szintenkénti részarányuk felfelé haladva egyre nő. Hat évvel később 
viszont nagyjából egyenletesen foglalnak helyet a hierarchia egyes szintjein. Az 
utóbbi mozzanat a földtulajdonosok csökkenő szerepéről, gyors háttérbe 
szorulásáról tanúskodik, ami a másik oldalról a birtoktalanok előretörését 
jelenti. 

S itt felmerül a leginkább elterjedt dzsentri-értelmezés, mely a nemesség 
elszegényedésére hivatkozva, a birtoktalan nemesekből indul ki, és érvelését 
főleg irodalmi példákból, Mikszáth alakjaiból meríti. Ha az 1867-1873 közötti 
változásokat ebből a szempontból nézzük, a vezető posztokra előrelépő nemesek 
között valóban zömmel ezt a típust látni. A minisztériumok megalakulásának 
időszakával összehasonlítva, méginkább egyértelmű az összkép: a tekintélyes 
nemesi politikusokat és birtokosokat egy olyan réteg váltja fel, amely a 
kortársak számára alig ismert szürke hivatalnokokból áll. A lényegen keveset 
változtat az a tény, hogy e hivatalnokok zömmel már a kiegyezés előtt megkezdték 
pályafutásukat. Ebből mindössze az következne, hogy a dzsentri hivatalba 
áramlása nem a kiegyezés után, hanem a 60-as évek első felében keresendő. 

Ezt a némileg kibővített értelmezést már-már el is lehetne fogadni, 
csakhogy szinte magától értetődően vetődik fel: ha az átvett tisztviselők már a 
60-as évek első felében bent ültek a hivatalokban, akkor vajon hol voltak az 
1850-es években? 

I 

A kérdésre a Hof- und Staatschandbuch 1859-es kötete adta meg a választ, a 
vizsgált tisztviselőket csak vissza kellett keresni. A címtár arról tanúskodik 
ugyanis, hogy az átvett hivatalnokok mintegy háromnegyede, 129 fő, már az 
1850-es évek végén is állami alkalmazásban állt. Ez pedig azt jelenti, hogy a 
kiegyezés utáni minisztériumokban a Bach-korszaktól átvett tisztviselők 
részaránya az első évtized során meghaladta a kétötödét, s csupán csak 1879-re 
süllyedt valamivel 40 %-alá. 

A Bach-korszak közigazgatásának bemutatásakor rendszerint sok szó esik az 
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örökös tartományokból Magyarországra érkező tisztviselőkről. A vizsgált 129 fős 
csoport kétharmada, 83 személy esetében találtam a születési helyre vonatkozó 
adatot. Mindössze ketten születtek Magyarország határain kívül: Grósz Lipót 
Bécsben és Fest Vilmos Galiciában, de ők sem az 50-es években, hanem a 
reformkorban kerültek az országba. 

Az utóbbi tény természetesen nem annyira magát a Bach-korszakot, mint 
inkább utóhatásait jellemzi. Kutatásaim erről az időszakról még nem jutottak el 
olyan szintig, hogy megalapozott becslést mondhassak a nemzetiségi megoszlásról, 
s az örökös tartományokba utóbb visszavezényelt hivatalnokok arányáról. Annyi 
azonban világos, hogy a „bevezetésben említett "németes" és "szlávos" nevek 
mögött túlnyomórészt a hazai nemzetiségek képviselőit találni, főleg a szászokat 
és szerbeket. Az egykorúak számára egyébként korántsem jelentett szinonim 
fogalmat az idegen tisztviselő és a Bach-huszár alakja. így azután nem is olyan 
meglepő, hogy egyugyanazon személy hol dzsentrinek, hol meg Bach-huszárnak 
tekintendő. Mindkét minősítésben ugyanez a nézőpont érvényesül: a birtokos 
nemesség fentebb jellemzett liberális szárnyának nézőpontja. Az ő birtokaikról 
nézve mindenki, aki az ötvenes évek során az államigazgatásban ténykedik, az az 
ellenség kiszolgálója, magától értetődően Bach-huszár. Később viszont, amikor ők 
maguk távoznak az apparátusból, immár a birtoktalanok szürke tömegét nézik le 
ugyanazzal a megvetéssel. 

Szólni kell a dzsentri-kérdés egy további vetületéről, a birtokvesztésről, 
mivel ezzel a folyamattal szokás bizonyítani az egykori nemesek hanyatlását. 
Intézményi nagyságrendben természetesen lehetetlen megállapítani, hogy a 
vizsgált tisztviselőknek korábban volt-e birtokuk. A földtulajdon 19. századi 
változásainak sziszifuszi feltérképezése azonban egy másfajta megközelítéssel 
helyettesíthető: az intergenerációs mobilitás elemzésével. Adataim ezen a téren 
csupán az első 12 év időszakát ölelik fel, 134 nemesre vonatkoznak (a 
bizonytalan származásúak száma ekkor 101, a nem nemeseké pedig 132). 

20 fő esetében a felmenő foglalkozásáról nem találtam adatot (15 X), 
közülük néhányról annyit tudni, hogy kuriális nemesi család sarja. 35 személynek 
az apja (illetve közeli hozzátartozója) megyei tisztséget töltött be (26 X). 
Jelentős részben közülük kerültek ki az 1867-ben hivatalt vállaló, ám a pályát 
gyorsan elhagyó politikusok: a nemesi képviselők kétharmada, 10 fő olyan 
családból származott, melyben megyei tisztviselőt találni. A 35 főből 13 volt 
birtokos. Ez további adalék ahhoz a kapcsolathoz, folytonossághoz, mely a 
reformkori liberális nemesség és a megalakuló minisztériumok vezetése között 
mutatkozik. 

A vizsgált nemesi tisztviselők mintegy 20 százaléka, 26 fő értelmiségi 
családból származott. Az apák között 9 lelkészt találni, 6 városi vagy egyházi 
szolgálatban álló tisztivselőt, 5 uradalmi alkalmazottat (mérnöktől a 
jószágkormányzóig), 4 ügyvédet és 2 tanárt. Az értelmiségi származásúak közel 
azonos számban fordultak elő a politikusok oldalán és az átvett hivatalnokok 
soraiban. Közülük hatnak volt birtoka (ebből 3 kisbirtok). 

A vizsgált nemesek közel 40 %-ának 53 főnek, már az apja (vagy egyéb 
felmenője) is a központi államigazgatásban tevékenykedett, néhány kistisztviselő 
és alacsonyabb rangú katona kivételével vezető beosztásban. A 53 tisztviselőből 
34 (közülük 8 birtokos) a kiegyezés előtti apparátustól átvett gárda tagja, 
többségüknél nemcsak a hivatali pálya, hanem a rendszerváltozások szívós 
túlélése is családi hagyománynak tekinthető. A fennmaradó 19 személy két 
nemzedéket képvisel. Hatan az idősebb generációhoz tartoznak, az ő pályájuk a 
század első felének központi államapparátusában kezdődik. Egyéni karrierjük a 
szabadságharc bukásával derékba törik, s életútjuk ettől kezdve párhuzamosan fut 
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a megyei indíttatású csoport tagjaival. A fiatalabb nemzedékhez tartozó 13 
tisztviselőit egyéni pályája alapján nem lehetne besorolni, jóllehet ketten is 
viseltek képviselői mandátumot (ifj. gr. Zichy József és Bay György). Az ó 
esetükben az apák pályafutása ad némi eligazítást: a 13 apából 8-an maradtak 
hivatalnokok a világosi fegyverletétel után. Ami pedig a birtokviszonyokat 
illeti, az idősebbek között 2, a fiatalabbak sorában 8 közép- és nagybirtokost 
találunk. 

Az elmondottakbői látható, hogy a politikusok csoportjához hasonlóan az 
átvett hivatalnoki gárda előzményei, gyökerei is visszanyúlnak a reformkorba. S 
ez ha nem is válaszolja meg, de mindenképpen másodlagossá teszi a kérdést, hogy 
volt-e az adott tisztviselők családjának korábban birtoka. A hivatali nemesek 
jövedelmét vizsgálva, elszórt adatok alapján megállapítható, hogy a gazdálkodás 
haszna messze elmaradt az állami állásból húzott fizetés mögött, amiből 
nyilvánvalóan következik, hogy az esetleges birtok elvesztése a hivatalnok 
dinasztiákat nem taszította hanyatlásba. 



RENDI TÁRSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÖDSZEREK ÉS FORRÁSTIPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Vörös Károly: 

A FŐRENDIHÁZ 1885. ÉVI REFORMJA. (EGY KUTATÁS TERVEI ÉS ELSŐ EREDMÉNYEI) 

1./ A dualizmus korának kortársai és nyomukban a korszakkal foglalkozó 
történetírás is szinte egybehangzóan egyetértenek abban, hogy a 
jobbágyfelszabadítás során elsősorban földbirtokában, szenvedett jelentős 
veszteségei ellenére is a magyarországi arisztokrácia gazdasági és főleg 
politikai vezetőszerepe végülis érintetlen maradt: az ország sorsának 
intézésében ez a magát családi kapcsolatokkal is megerősíteni képes történelmi 
elit változatlanul az egész korszakon át meghatározó, olykor éppenséggel döntő 
szerepet játszott, a külső szemlélő számára a korszak magyarországi fejlődésének 
egész képére mintegy a feudális viszonyok és értékrendek erőteljes 
fennmaradásának bélyegét nyomva rá. Az ennek bizonyítására hivatkozott korabeli 
statisztikák, különböző vagyonösszeírások éppúgy, mint a korszak politikai 
arcképcsarnoka s a későbbi visszaemlékezések sokoldalúan alátámasztják e 
megállapítások valóságát. Ami azonban természetesen nem jelentheti azt, hogy az 
a hatalmas átalakulás, amely a polgári forradalom és a vele szorosan 
összefonódott ipari forradalom nyomán egész Európában, majd a század második 
negyedében megjelenve Magyarországon is, oly gyorsan és gyökeresen 
megváltoztatta az egész' társadalom szerkezetét is, éppen a magyarországi 
arisztokráciát hagyta volna érintetlenül. Az ennek során végbemenő társadalmi 
mozgások és a bennük érvényesülő tendenciák és szabályszerűségek felderítése és 
rekonstruálása a dualizmus korának egészét illetőleg is fontos tanulságokat 
képes nyújtani, ám igen összetett feladat. Már csak azért is, mert e réteg 
politikai igényeit, magatartását a Moharchia másik államának, sőt részben még a 
nemzetközi politikának viszonyai és társadalmi mozgásai is erőteljesen 
befolyásolták — és fordítva: súlyánál, jelentőségénél fogva a réteg nagy 
szerepet játszott mindenekelőtt az Ausztriával kapcsolatos magyar politika 
meghatározásában. Olyan tényezőként, melynek kutatása az osztrák történészek 
számára is bizonyos tanulságokkal járhat. 

Az alábbiakban ennek az átalakulásnak egy részletét kívánjuk bemutatni és 
elemezni: mintegy, a magyarországi arisztokráciának a már feudális csökevényei 
ellenére is kétségtelenül a polgári állam és társadalom keretei közötti 
társadalomtörténetét vizsgálni készülő kiterjedtebb kutatás első, mintegy 
alapozó fejezetét: kísérletet a főnemesség 1880-as évekre jellemző teljes 
létszámának, ezen belül a hazai eredetű és az indigenátust nyert családok és 
tagjaik arányának számbeli megállapítására, a legnépesebb főrangú 
családok-nemzetségek kiemelésére, az így nyert kategóriák egy meghatározott 
vagyoni-jövedelmi választóvonal szerinti megoszlásának kimutatására, — és az 
ezek során megoldandóként jelentkező további problémák számbavételére. 

Mindehhez kiindulópontként annak, a magyar főnemesség politikai súlyát oly 
jelentősen befolyásoló reformnak eredményeit és tanulságait használva fel, mely 
a magyar országgyűlés felsőházának, a főrendiháznak összetételét volt hivatva 
hozzáigazítani a magyar társadalomban a polgári átalakulás kapcsán az előző több 
mint három és fél évtized alatt bekövetkezett (és legalább is alapvető 
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intézményeinek megteremtésével ekkorra nagyjában le is zárult) változásokhoz. 

2./ Az 1848. évi magyar polgári forradalom eredményei legközvetlenebbül és 
így legszembetűnőbben az intézmények megváltozásában mutatkoztak meg. Eltűntek a 
feudális gazdasági-társadalmi formáció alapvető intézményei: a földesúri-jobbágy 
viszony, a törvény elótti egyelőtlenség, a közterhek alóli nemesi mentesség, 
stb., — éppúgy, mint az államélet feudális intézményei: többek között a rendi 
országgyűlés és az abszolutizmus csak az uralkodónak felelós kormányszervei: 
helyükre az immár népképviseleti alapon álló országgyűlésnek felelős miniszteri 
rendszer lépett. 

A polgári átalakulás széles sávjának feladatai persze nem voltak egyszerre 
megoldhatók. A 48-as magyar politikusok többek között az évszázadok óta 
kétkamarás országgyűlés felsőházának, a főrendiháznak polgári reformját is 
éppúgy csak feladatként jelezhették, mint a területi önkormányzatok (község, 
város, megye) élén álló képviseleti testületek népképviseleti alapra való 
helyezését. És ha utóbbiak megszervezésére 1870-bén már sor került is, előbbinek 
reformjára 1848 után még 37 évig várni kellett. A főrendiház (még ekkor is csak 
nagyon viszonylagos) polgárosítását ui. csak az 1885. évi 7. törvénycikk 
valósította meg, immár legalábbis polgári mérték alkalmazásával határozva meg a 
főrendiházi tagság feltételeit s így alapjában változtatva meg a főrendiház 
szerkezetét. 

A törvény érintetlenül hagyta a főhercegeknek, a királyi kinevezés útján 
elnyert évszázados, de ekkor már csak formális, feudális udvari méltóságok 
viselőinek (a zászlósuraknak), továbbá a római és görög katolikus, valamint 
ortodox egyháznagyoknak tagságát, megvonva azt a csupán címzetes r.k. 
püspököktől, valamint a megyék igazgatásának élén a kormányt képviselő, általa 
meghatározatlan időre szólóan kinevezett (egyre kevésbé az arisztokráciából és 
egyre inkább a köznemesi-polgári bürokráciából kikerülő) főispánoktól. Viszont 
megfelelő arányos képviselethez juttatta a protestáns egyházakat (az izraelita 
felekezetet mint olyat képviselni tervezett egyetlen személy tagságát azonban a 
főrendek visszautasították — jóllehet zsidó vallású személyek főrendiházi 
tagsága ellen éppen nem emeltek kifogást). Emellett a törvény lehetővé tette az 
uralkodónak élethossziglanra szóló főrendiházi tagság adományozását is érdemes, 
nem főrangú személyek számára (bár e tagok a törvényjavaslatban még a főrendiház 
taglétszámának 1/4 részét kitevó s legfeljebb 1/3-áig növelhető számát a 
főrendek ellenállása csupán 30-ról fokozatosan növelhető 50 tagra szorította 
le). 

Ám ami a reform legdöntőbb és leginkább a polgárosítás irányába mutató 
lépését jelentette: a törvény megszüntette az örökös főnemesség minden 24 éven 
felüli férfi tagjának évszázados jogon és szokáson alapuló személyes főrendiházi 
tagságát, és ezt csupán azoknak hagyta meg, akik a már eddig is öröklődő 
tagsággal bíró főrangú családok tagjai közül "egyedül? vagy velük egy 
háztartásban élő feleségük-és kiskorú gyermekeik vagyonát is oda számitva, a 
magyar-állam-területén olyan földbirtokot bírnak vagy oly családi hitbizomány 
birtokosai, melynek egyenes állami földadója a rajta lévő épületek házosztály 
adójával-együtt" az 1885. évre^ az új földadó kataszter alapján- eszközölt 
adófizetés "szerinti legalább 3000 forintot- tesz osztrák értékben. Ezen 
intézkedés — folytatja a törvény — áll a volt Erdélyi Nagyfejedelemségben "élő 
magyar főrendi családokra—báró, gróf — is, tekintet nélkül arra, hogy 
birtokuk a M.-5zt.- Korona birodalmának melyik részében fekszik." Végül a 
valamely főrendi címet a jövőben elnyerő családok esetén közülük a főrendiháznak 
csak "azoKés egyenes leszármazás útján törvényes utódaik lettek tagjai. akiknek 
a megfelelő címen (hg., gr. br.) kívül 0 Felsége a király — a minisztertanács 
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ajánlására — az örökös főrendiházi tagság jogát külön is adományozza)." A 
törvény azonban kimondja: a minisztertanács erre csak olyan személyt hozhat 
javaslatba, akinek megvan a megfelelő vagyoni képesítése (tehát a 3 ezer forint 
feletti földadóval terhelt birtok). 

Mint még látni fogjuk, az arisztokrácia politikai súlyát ez már valóban 
jelentősen korlátozta, még ha a főrendek a törvényjavaslat elfogadása fejében 
elérték is, hogy — az átalakulás radikális voltát mérséklendő — lehetőséget 
kaptak az így főrendiházi tagságát elveszítő — mint látni fogjuk, többszáz — 
főnemes közül 50-nek választás , útján élethossziglani benttartására a 
főrendiházban (mely ugyancsak a reform elfogadásának feltételeként megőrizte e 
régi feudális elnevezését). A törvény ezután kimondta azt is, hogy külön 
törvénybe kell iktatni mindazoknak az örökös főrendiségi joggal bíró családoknak 
illetve megfelelő ágaiknak nevét, melyeknek a fentieknek megfelelő vagyoni 
cenzust bármikor (pl. öröklés vagy házasság által) elérő teljeskorú férfi tagjai 
automatikusan a főrendiház tagjaivá válnak. Ezt a családnévsort egy évvel később 
az 1886. évi 8. tc. állapította meg, és az örökös főrendi jogot ezután elnyert 
újabb családok neveit (miután ezt már az illető év végén bevezették az örökös 
jogú főrendek ugyanezen törvény által létesített Családkönyvébe) ettől fogva 
minden országgyűlés utolsó ciklusában együttesen törvénybe is beiktatták. 
Azáltal, hogy a főnemesség soraiból főrendiházi tagságra ténylegesen jogosultak 
megállapításánál a kormány — ugyanúgy mint a területi önkormányzatok 
képviseleti testületeinek összeállításánál — a részvétel jogát, meglehetősen 
nyersen, az állami adóval kifejezett legnagyobb vagyonok birtokosainak 
biztosította, mintegy számszerűen láthatóvá is tett egy, az adott időpont teljes 
főnemességén belül egyidejűleg meglevő, elsősorban vagyoni főbb választóvonalat. 
Ez (és az örökösjogú családok törzskönyve) ugyanakkor mintegy meg is adta a 
kiindulópontot a kései történész számára a bevezetésben már említett kutatási 
kisérlet elvégzéséhez és ennek során a kor magyarországi főnemességéről egy, az 
eddiginél árnyaltabb és konkrétabb kép kialakításához. 

3./ Anélkül, hogy a következőkben a reform motívumainak és a törvény 
országgyűlési vitája során kialakult igen jellegzetes álláspontoknak, majd 
ezeknek a sajtóban továbbgyűrűző konfliktusai ismertetésébe belebocsátkoznánk 
(ezt a további kutatás feladatai közé sorolva), vizsgálatunk kiindulásául a 
főnemességnek a reform előtti utolsó, 1884-1887. évi parlamenti ciklusban bírt, 
még érintetlen főrendiházi pozícióit és az ezek szerkezetén belül már akkor 
kialakult főbb választóvonalakat, különbözőségeket törekszünk rekonstruálni. 

Az 1884-1887. évi országgyűlés főrendiházában még a hagyományos rendszer 
szerint személyre szóló királyi meghívólevél alapján helyet foglaló 802 
személyből három főherceg, 28 római katolikus és görög katolikus érsek és 
megyéspüspök, 21 címzetes római katolikus püspök valamint a pannonhalmi és a 
jászói főapát és 10 ortodox egyháznagy mellett 13 volt a zászlósúr (közülük 9 a 
főnemes), 66 a főispán (közülük 21 a főnemes), — sorukhoz csatlakozott az ekkor 
ugyancsak főnemesi rangú fiumei kormányzó. Az állami vagy akár csak formális, 
rendi funkció nélküli, csupán főnemesi rangjuk alapján meghívott hercegek száma 
27 volt, a grófoké 417, a báróké 224. A főrendiház így összeálló taglétszámán 
belül a főrangú személyek számát kiegészítve a már a zászlósurak és a főispánok 
között felsoroltakéval, a hercegek száma 29-re, a grófoké 435-re, a báróké 
234-re, — összesen 698-ra emelkedett. E 698 főnyi csoport mögött 12 hercegi, 
108 grófi, 86 bárói, összesen 206 örökös főrendi jogú család állt (a főrangú 
zászlósuraknak éppúgy, mint a főrangú főispánoknak mindegyike, valamelyik, az 
előzőkben már előfordult főrangú családhoz tartozott). 

A családoknak és tagjaiknak így kialakult száma azonban, úgy látszik, még 
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mindig nem fedi a főnemesség férfiainak teljes létszámát. Részint a köztudatban 
az arisztokrácia legfontosabb informális szervezetének tekintett Nemzeti Kaszinó 
1884. évi tagnévsora, részint egy közel egyidős, 1888-ban kiadott, tehát az 
1887. évi állapotokat tükröző, az egyes törvényhatóságok legnagyobb adófizetőit 
adóik összegével együtt felsorolt jegyzék ugyané főrangú családok tagjaiként még 
139 további személy nevét tartalmazza. Az országgyűlési meghívottak sorából való 
kimaradásuknak az oka külön vizsgálatot igényel: legvalószínűbb az, hogy a 
meghívást nem is igényelték, amint azt 34 legalább utólag meghívólevelet kérő 
személy mentegetődzései, valamint 63 személynek éppenséggel a megjelenés alóli 
felmentést kérő kérelmei bizonyítják. Amellett a kortársak előtt is köztudomású 
volt, hogy az olyan erdélyi főnemeseknek, akiknek csak Erdélyben volt birtokuk, 
még 1867 után sem küldtek rendszeresen királyi meghívókat, — ennek az 
anomáliának (a 3000 forintos adóhatáron belül lévő személyek esetén) 
megszüntetéséről ugyancsak a reformtörvény intézkedett a fentiekben már idézett 
szakaszában. Amennyiben pedig indigenák, az évszázadok folyamán külön 
törvényekkel honosított rangú külföldi (ilyen szempontból Ausztria is külföldnek 
számított) főnemesek elmaradásáról van szó, magyarázatként számolni kell a 
törvény azon — gyakorlatilag elsősorban az indigenák részvételi lehtőségét 
korlátozó — rendelkezésével is, hogy bármely külföldön is birtokos magyar 
főrend Magyarországon csak akkor tarthatja meg főrendiházi tagságát, ha más 
országokban e jog gyakorlásáról lemond, — valamint azzal a már korábbi 
rendelkezéssel, hogy az országgyűlés tárgyalási nyelve csak az indigenák jó 
része számára ismeretlen magyar lehet. Politikai érdektelenség, adminisztratív 
hanyagság, a magyar nyelv nem ismerete, és még sok más ok lehetséges. Mindez 
azonban nem indokolja azt, hogy további vizsgálatunkba a meghívólevelet kapott 
698 személy körén kívüli, további kutatás nélkül csak bizonytalannak tűnő 
létszámot: 139 további személyt is bevonjunk, vagy éppenséggel még újabb 
személyeket kutassunk fel. 

Ha most már az így meghatározható létszámú főnemesi társadalomnak a 
továbbiakban belső szerkezetét keresve végignézzük az 1884-87. évi 
országgyűlésre még meghívó levelet kapott 698 főrend, tehát legalábbis elvben a 
csaknem teljes magyar főnemesség névsorát, a szerkezetet tagoló első 
választóvonalként azt találjuk, hogy a fentiekben kimutatott összesen 205 
főrangú család közül 10 hercegi, 35 grófi és 5 bárói, összesen tehát 50 család 
(24 illetve 67, illetve 11: összesen tehát 102 taggal) indigena, főrendisége 
tehát nem magyar eredetű, hanem "honflusított". Alapjában külföldi famíliák 
ezek, kivétel nélkül a német-római, illetve Habsburg-birodalmi arisztokráciából. 
Létszámuk azonban míg a főrendiházban helyet foglaló főrangú családokénak még 
1/4, a meghívott, illetve meghívható tagokénak már csak 1/7 részét teszi ki, 
jeleként annak, hogy e családok érdekeiknek magyarországi képviseletét az 
országgyűlési tényleges részvétel előbb említett feltételei között már csak 
kevéssé igénylik. Az indigenák a magyarokkal szemben döntő túlsúlyban különben 
is már csak a hercegek között vannak; míg magyar eredetű hercegi család 1884-ben 
csak három létezett, (Esterházy, Batthyány, Pálffy — a Pálffyak teanoi hercegi 
címet viselő Pálffy-tJann ágát 1884-ben a főrendi meghívásoknál a grófok között 
tartották nyilván), addig 1884 10 indigena hercegi családját (hogy csak a 
legnépesebbeket említsük) 7 Liechtenstein, 5 Windisch-Grätz, 3-3 Schwarzenberg 
illetve Odescalchi képviseli a főrendiházban. Ahhoz képest azonban, hogy a 35 
indigena grófi családból 3-nál több taggal ekkor ifiár csak a Pallaviciniek (9 
tag) és a Degenfeld-Schomburgok vannak képviselve (utóbbiak a Tisza-családdal 
kerültek házassági kapcsolatba, amit az is elősegített, hogy reformátusok), és 
az 5 báróiból a csak különben ismeretlen Fechtig-ek (3 taggal), a hercegek ilyen 
erős aránya joggal tűnhet fel: - tényleges, a magyar ügyek iránti érdeklődésük 
mutatójául szolgálható aktív részvételük mértékének ismerete nélkül (ennek 
feltárása a kutatások további feladata lesz) azonban távolabbi következtetéseket 
egyelőre nem lenne indokolt megkockáztatni. 
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A főrendiház teljes tagságát így áttekintve az is kétségtelenné lesz, hogy 
a magyar arisztokrácia szerkezetének gerincét a 108 családot képviselő 435 gróf 
(közülük 73 családból 368 magyar eredetű) alkotja. E csoporton belül pedig most 
már a második választóvonallal elkülönítve különösen kiemelkedik 19 olyan grófi 
család, melyből 1884-ben legalább 5 tag kapott főrendiházi meghívó levelet. Ezek 
(a név utáni szám a meghívott családtagok számát jelenti) az Apponyi 7, a 
Batthyány 15, a Bethlen 14, a Csáky 16, a Dessewffy 7, az Erdődy 7, az Esterházy 
21, a Festetics 14, a Forgách 8, a Károlyi 8, a Nyáry 8, a Pálffy 12, a 
Pejáchevich 13, a Pongrácz 12, a Széchényi 17, a Teleki 12, a Vay 8, a Wass 6, a 
Zichy 28 taggal. Összesen 233 főrendiházi tagjával e 19 főnemességében magyar 
eredetű, tagjaiban évszázadokon át (és részben a dualizmus e szakaszában is) az 
államélet legmagasabb funkcióit ellátó, legfontosabb pozícióiban működő család 
áttekintése azonban míg egyrészt a kutatás során majd az e családok egyes tagjai 
által ellátott országos funkciók, (valamint az érdekkörükbe vonzott egyéb 
főnemesi vagy helyileg vezető középbirtokos családok) rendszeres összeállítását 
igényli, másrészt már itt feltételezi a kutatás egy további kérdését: milyen 
mechanizmuson keresztül érvényesülő összefüggés állhat fenn valamely család 
tagjainak száma és az általuk betöltött funkcióknak száma és fontossága között; 
hol válnak szét egy család karrierjében a biológiai és a politikai-társadalmi 
meghatározók? És hogy az e kérdések nemcsak véletlenszerűen és nemcsak erre a 
grófi kategóriára érvényesek, azt jól mutatja megjelenésük a bárók kategóriáját 
áttekintve is: az 1884-87. évi országgyűlésre meghívott, 86 családból származó 
234 báró közül mindössze 8 család 55 tagot ad: közülük a Bánffy család 6, a Duka 
6, a Jeszenszky 6, a Kemény 7, a Nyáry 6, a Podmaniczky 9, a Vay 8, a Vécsey 7 
taggal szerepel, — szinte valamennyi név ugyancsak jelentős, a korabeli 
társadalomban széles rétegek előtt ismert és elismert történeti szerepet idéz. 
27 főrangú grófi és bárói család 318 főrendiházi taggal: neveik mögött a magyar 
főnemességnek a múltban éppúgy, mint a dualizmus jelenében is mintegy aktív 
magvát érezzük megjelenni. 

4./ A reform azonban ezt a főrangjának különbözősége, politikai 
magatartásának pedig sokfélesége ellenére társadalmi presztízsében is még 
homogén osztályt egy harmadik, korábbi választóvonalaira mintegy merőleges 
választóvonallal kettévágta. A korábban — mint láttuk — egyes nagy családok 
körül csoportosuló, azok által befolyásolt más családok összesen 699 teljeskorú 
főrangú férfi tagja között ugyanis -- amint azt a vagyoni cenzust elérő 
főnemesekről a hivatalos lapban már 1885 május 19-én közzétett jegyzék mutatja 
— csak 8 herceg, 158 gróf és mindössze 38 báró: összesen 205, a teljes 
létszámnak csupán nem is egészen 1/3 része, 26-28 %-a rendelkezett 3000 forint 
adóra kötelezett földbirtokkal. (Megjegyzendő, hogy ezzel csaknem egyidőben, 
1888-ban, csupán Budapesten 54 olyan adózó lakott, akinek adója — ráadásul a 
földadóénál magasabb, kedvezőtlenebb kulcs mellett — ugyancsak 3000 forint 
felett volt: csak ez a csoport az egész, főrendiházi tagnágát megtartó magyar 
főnemesség létszámának több mint negyedrésze.) Olyan arány ez, mely 
mindenekelőtt e főnemesség valóban, immár vagyon szerint is erős 
differenciáltságát bizonyítja, rámutatva a földadóval mérhető vagyon igen nagy 
hányadának az aránylag csekélyszámú megmaradtak (ahogy a főrendiházi tagságukat 
adójuk alapján megtartók csoportját a továbbiakban nevezni fogjuk) kezén 
szükségképpen erős koncentrációjára. 

Ez az eredmény, legalább is számunkra, meglepőnek bizonyult. A főnemesség 
földbirtoklásának hagyományosan nagy méreteiről hallva, 3000 forint földadó 
(kivált a budapesti összehasonlításában) nem tűnik akkora összegnek (illetve az 
ezzel megrótt földbirtok oly nagynak), hogy az a főrangúak ténylegesnél 
szélesebb rétegei számára ne lett volna elérhető. A valóság azonban végülis más 
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volt: a törvény megvonta új választóvonal e 203 személy révén már csak 85 
családnak biztosította megmaradását a főrendiházban. E megmaradtak száma most 
már ragonként a család illetve a tagok száma szerint szétválasztva: herceg 8-8; 
gróf 55-158; báró 26-37; összesen 89 család 203 tagja. 

Nem lehet meglepő, ha a főnemességen belüli vagyoni választóvonal ilyen 
meghúzása és láthatóvá válása megváltoztatta a szerkezet más arányait is. Az 
1885 után megmaradtakból kialakuló új szerkezetben legfeltűnőbb (ha nem is döntő 
jelentőségű) a hercegi kategória létszámának erős csökkenése: a három l-l taggal 
megmaradt hercegi család (Esterházy, Batthyány, Pálffy) mellett a korábban több 
taggal is képviselt indigena hercegi családokból ekkorra már csak l-l Lobkowitz, 
Odescalchi, Windisch-Grátz és Thurn-Taxis marad meg. Nem kevésbé jellemző és 
fontos azonban a megmaradni képes grófi családok számának általános csökkenésén 
belül a korábban 5 és több főrendiházi tagot adó családok és tagjaik számának 
alakulása: a korábbi 19-ről 9-re, illetve 233-ról 68-ra csökkenése. Ezek most 
már az Apponyi 7, a Dessewffy 5, az Erdődy 5, az Esterházy 12, a Festetics 6, a 
Károlyi 7, a Pálffy 5, a Széchényi 7, a Zichy család 14 taggal; a többi 10 
1884-ben még ugyancsak 5-nél több tagot küldő "nagy" családból a Batthyányak, a 
Csákyak, a Telekiek és a Forgáchok már csak 4-4, a Pejachevichek 3, a Vayok 2 
taggal szerepelnek az új főrendiházban; — míg a Bethlenek, a Nyáryak, a 
Pongráczok, a Wassok teljesen kihullanak a főrendiház tagjai közül. A 
főrendiházba 5-nél több tagot adó grófi családok száma e csökkenéssel szemben 
gyarapodást csak egy esetben mutat: a Wenckheimek immár 7 főrendiházi tagja 
által. A korábban a főrendiházhoz 5-nél több tagot adó bárói családok közül 
pedig már csak a Bánffy és a Podmaniczky család tudja fenntartani magát, ám ők 
is csupán 2-2, és a Vay és a Vécsey család l-l taggal; a korábban 5-nél több 
tagot adó Duka, Jeszenszky, Kemény, Nyáry családok pedig teljesen kiesnek a 
tagok közül. 

Összevetve a reform előtti főrendiházi tagsággal, feltűnő lesz az indigenák 
— a már említett néhány hercegi családot most nem számítva — szinte már teljes 
hiánya is a reform után. A grófok között mindössze 15 indigena maradt meg, jól 
érzékeltetve már ezzel is e csoport birtokának és így pozíciójának is ekkorra 
már erős csökkenését (e 15 tag közül is 4 a Degenfeld-Schomburg családból 
származik és a többi 11 már csupán egy-egy családot képvisel; az 1884-ben, 
emlékezhetünk, még 9 Pallaviciniből mostanra egyedül Sándor őrgróf tartja meg 
főrendiházi tagságát), a megmaradt bárók között viszont indigenát már nem is 
találunk. A magyar főnemesség politikai képviseletében a reform után így szinte 
teljesen megszabadult az indigenáktól, — mintha most így fejezné be azt a 
folyamatot, melynek során a 18. század elejétől kezdve az indigenákat, 
amennyiben azok nem asszimiláltak (és ebben a körben a magyar arisztokráciával 
kötött házasságaik vizsgálata lenne még elvégzendő) kiszorította a politikai 
életből, nem egyszer már a birtoklásból is. Ami persze nem — sőt éppen nem — 
valamely nemzeti-elvi szembefordulást jelentett a Habsburgokkal, jelentette 
azonban a sajátos regionális érdekek erőteljes (és alapjában végül is sikeres) 
érvényesítésének igényét. 

5./ A magyarországi főnemességet az eddig bemutatott három választóvonal 
mellett egy negyedik választóvonal is tagolja, mégpedig alapjaiban ugyancsak 
függetlenül az előző hármat kialakító tényezőktől. E vonal az egyes családok 
vagyoni, politikai, társadalmi helyzetét, kapcsolatait is kifejező és magyarázó 
területi-regionális hátterének különbözőségéből adódik: ezeket e családoknak a 3 
ezer forintos adóval jelzett főrendiházi cenzushoz való viszonya még élesebben 
hangsúlyozza. Részletes kibontásuk a további kutatás egyik fő feladata kell hogy 
legyen. A feladat és az összefüggés realitását mintegy példaként jól mutatja az, 
amilyen jellemzően válik el az ország térképén az a 8 közvetlenül vagy közvetve 
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az ország nyugati határára támaszkodó dunántúli és kisalföldi, gyakorlatilag 
összefüggő megyéből (Fejér, Veszprém, Somogy, Zala, Vas, Sopron, illetve Pozsony 
és Nyitra) álló régió, mely elsősorban a már előbb felsorolt legnagyobb, 
legnépesebb főrangú családok befolyása alatt állt. Közülük Zala elsősorban a 
Festeticseknek, s az Esterházyaknak, Somogy és részben Sopron a Széchenyieknek 
(de Sopron emellett az Esterházyaknak is), Pozsony a Pálffyaknak, Veszprém ismét 
az Esterházyaknak, Vas a Batthyányaknak és Erdődyeknek, Fejér a Zichyeknek, 
Esterházyaknak és Károlyiaknak illetve ezek különböző ágainak érdekeltsége, — 
de e kapcsolatok természetesen átnyúlnak a megyehatárokon. Az ország térképén 
persze nemcsak itt találunk egy-egy nagybirtokos családkomplexus birtoklása 
által szinte zártan meghatározott kisebb-nagyobb területeket. Az Alföld déli 
részén Békés és Csongrád megye túlnyomólag a Pallaviciniek, a Wenckheimek, az 
Almásyak és a Károlyiak kezén van; — az ország észak-keleti részén Bereg megye, 
hatalmas kárpáti erdőségeivel a megye egyetlen jelentős birtokosának az indigena 
Schönborn grófi családnak birodalma. 

Még hosszasan folytathatnók az országot behálózó ilyen, egyes nagybirtokos 
családok és csoportok érdekeltsége által jellemzett régiók felsorolását, — ám 
már e néhány példa is épp ilyen élesen világítja meg az ellenkező szempontból 
legfeltűnőbb jelenségeket: más régióknak a főnemesi birtoklásban csak gyenge 
szerepét, kivált pedig Erdély csekély részvételét a 3000 forinton felül adózni 
képes grófok földbirtok-bázisainak sorában. Erdély ugyanis 1885 után összesen is 
csak 8 grófnak tud alapul szolgálni főrendiházi tagságának megtartásához, 
jóllehet e reform előtti főrendiházban erdélyi grófok még viszonylag nagy 
számban szerepeltek: akkor 14 Bethlen, 12 Teleki, és 6 Wass gróf nevét 
említettük, — bár rajtuk kívül sajátlag erdélyi eredetű grófi családdal már 
alig találkoztunk. 

Végeredményben kiderült tehát, hogy a magyarországi főnemesség családjai 
több mint felének, 55 %-nak, tagjai 70 %-ának ingatlan birtoka 1885-re már nem 
nyújt 3 ezer forinton felüli adónak megfelelő jövedelmet. Közöttük nagy 
történelmi nevű, és népes, hajdan nagy vagyonú családokat is találunk: egyesekre 
már utaltunk. így hiányzanak az új főrendiházból a Nyáryak (8 taggal), a 
Pongráczok (12 taggal), Erdélyből a Wassok (6 személy), — mint ahogyan a 
családilag még 4 taggal képviselt Batthyányakból 11, a Csákyakból 12, vagy a 
Pejachevichekből 9 családtagnak a 3000 forint alatti kategóriába jutása és ezek 
közül soknak a legnagyobb helyi adózók sorából már a maguk hagyományos befolyási 
területén, megyéjében is bekövetkezett kihullása a család kezdődő, vagy talán 
már folyamatban is lévő hanyatlását, s ennek leginkább szembeötlő okaként 
birtokainak elaprózódását sejteti. 

Ugyanakkor kiderült azonban az is, hogy a reform előtti főrendiház 5 tagnál 
többel képviselt ama bizonyos 19 grófi és 8 bárói családja a reform után 
ilyenként csupán 9-re csökkenve még 68 tagjával (melyekhez azért gyakorlatilag 
hozzászámít a többi 6 grófi család 21 megmaradt tagja is) továbbra is a 
főrendiház gerincét alkotja. És ez az arány annál jelentősebb, minél inkább 
csökkent a főrendiházban az indigenák száma és befolyása, és minél inkább — és 
immár a polgári állam keretei között — nő és differenciálódik e családok 
közéleti és politikai szerepe. 

6./ Áttekintve a magyarországi főnemeség szerkezetét átjáró 
választóvonalakat, — ennek során a vagyoni megoszlásáról és benne bizonyos 
családjainak kezdődő hanyatlásáról tanúskodó adatokat — , nem szabad figyelmen 
kivül hagyni azt, hogy az arisztokrácia vagyoni helyzetét ekkor már nem csupán 
földbirtoka, illetve annak nagysága határozta illetve határozhatta meg, — bár 
ennek funkciója az osztály értékrendjében kivált az 1880-as években még 
kétségtelenül alapvető volt is. A főrendiházi reform kidolgozói sem véletlenül 
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tették meg az arisztokrácia főrendiházi tagságának jogalapjává a földbirtokot, 
tehát kifejezetten a mezőgazdaságilag művelt ingatlan birtoklását, kizárva ezzel 
a jogosító vagyonalapból pl. a városi bérházingatlant és méginkább a nem 
ingatlanból származó jövedelmeket. Mindez míg egyrészt az arisztokrácia 
politikai képviseletének, illetve az ennek révén is fenntartani szándékolt 
történelmi-társadalmi tradíciónak vonatkozásában szinte mintegy 
intézményesítette az agrárérdekekkel való azonosulást, másrészt a cenzus 
aránylag magas volta folytán az arisztokráciának valóban legnagyobb ingatlan 
vagyonú és így szükségszerűen a tőkés fejlődésben, az állam és a társadalom 
polgárosulásának gyorsításában még kevésbé érdekelt, sót ezzel szemben közömbös 
vagy éppen ellenséges elemeit juttatta intézményesített befolyáshoz. Hogy ezután 
az arisztokrácia a valóságban hol, mennyiben és milyen rétegeiben lépett ki 
ezekből a keretekből, és vállalta el az e kereteken kívüli funkciók 
képviseletét, elsősorban a gazdasági és a társadalmi élet különböző irányító, 
vagy akár csak reprezentáló pozícióiban, vagy az államigazgatásban illetve a 
politikában, az még ugyancsak további kutatást igényel. Különös tekintettel 
annak feltárására, hogy a tőkés gazdaság vagy polgári állam igazgatási funkciói 
az arisztokráciának mely vagyoni, illetve milyen családi, regionális 
érdekeltségű rétegeit foglalkoztatták és mennyiben erősítették tovább éppen a 
leggazdagabb, a 3000 forinton felül adózó — vagy kárpótolták a kiesett — 
kategória tagjait, s ezzel mintegy ötödik választóvonalként még jobban 
hangsúlyozva és még szélesebb körben téve érzékelhetővé a főnemességen belüli 
már eddig is megfigyelt rétegződést. 

Végül — a csupán 158 "megmaradt" gróf köréből kiindulva — megvizsgálva a 
kor közvéleménye és napjaink történetírása által egyaránt a legmagasabb magyar 
arisztokrácia informális szervezeteként tekintett s ilyenként már hivatkozott 
Nemzeti Kaszinó 1885. évi tagnévsorát, e választóvonalak létezése még 
világosabbá válik. Már a 3000 forinton felüli adózó 158 gróf közül is 70 személy 
nem tagja a Kaszinónak, és az örökös főrendiségi joggal ugyan rendelkező (ám a 
cenzus alatt birtokló további 77 családból származó) 461 gróf közül pedig már 
csak 84 a Kaszinótag. A tartózkodás nyilván nagyon sokféle motívumai -- esetleg 
szabályszerűségei — niég vizsgálandók, épp úgy mint ennek személy- és 
családonkénti változatai. De (amellett, hogy a tagság viszonylag csekély 
létszáma utal a tetszetősnek tűnő szólamok időnkénti revideálásának szükséges 
voltára,) ebben talán egyik motívumként nem indokolatlanul gyaníthatjuk a 
vagyoni infériorités érzését vagy akár — ebből következőleg is — az 
arisztokrácia egy részének immár állandósult vidékre húzódását, távolmaradását a 
fővárostól, ahol a rangjához méltó élet drága és politikai funkciói is már 
kevéssé vannak. Olyan jelenség ez, melynek jobb megértését többek között a 
vidéken lakó arisztokrácia lakóhelyeinek: váraknak, kastélyoknak, vagy akár csak 
egyszerű kúriáknak, azok nagyságának, korának, kényelmi színvonalának feltárása 
is jelentősen előmozdíthatja: mindez már ugyancsak a további kutatásnak kell, 
hogy egyik feladata legyen. 

7./ így áll előttünk a 19. század 80-as éveinek közepére a magyarországi 
főnemesség a maga megközelítően teljes létszámával, azon belül legnagyobb 
családjainak csoportjaival, belső megosztottságának főnemességének eredete, 
anyagi helyzete és regionális elhelyezkedése szerinti jeleivel. Lehetséges 
kiindulópontként az osztály egésze 1914-ig vezető útjának vizsgálatához. 

E vizsgálat teljes programjának felsorolása meghaladná tanulmányunk 
kereteit. Csak röviden és csak főbb kérdéseire utalva: első feladatként a 
főnemesség mindenkori teljes létszámának megállapíthatása áll előttünk. A 
vizsgálódás a főnemesi tulajdonban lévő földbirtokok, illetve a főnemesség által 
fizetett adók 1887., 1897. és 1914. évi összeállításával lehetne folytatandó. 
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Ezután a főnemességnek a nem agrár tőkés gazdaság apparátusának konkréten 
meghatározott szintjein, valamint a közigazgatásban, a politikai életben és az 
egyházban betöltött pozícióit lehetne felmérni, utóbbinak viszonylatában kitérve 
kitüntetéseire, hivatali címeire, rangjaira. Ezeket a kutatásokat 1885 és 1914 
között a főnemesség lehetőség szerint minden 24 évnél idősebb férfitagjára 
vonatkozóan el kellene végezni. Tevékenységének e három főágában (földbirtoklás, 
tőkés nem agrár gazdaság, politika és közigazgatás) játszott szerepét így 
megismerve lenne megvizsgálandó apjának és saját magának házassága, — különös 
tekintettel a feleség rangjára: főnemes-e maga is, vagy netalán éppen polgár; — 
magyar-e vagy külföldi, és ha főnemes úgy az örökös főnemesség tagja-e? A 
főnemesi személyek így összeálló jegyzékét azután — most már családi szinten — 
ki kellene egészíteni az e családok egyes tagjai által legalább 1711-től 
kezdődően meghatározott állásokban betöltött szerepére mutató adatokkal, 
valamint az 1884. évi családi birtokok tulajdonviszonyait az úrbérrendezésig 
visszamenően követő vizsgálatokkal. 

Mindezekben a személyek szintjén végzendő kutatásokban a családokon belül 
következetesen szétválasztandónak tartjuk a főrendiházban bent maradt és onnan 
kihullott személyeket. 

Képesek leszünk-e ennek a nem csekély kutatásnak elvégzésére, nem tudjuk. 
Egy lehetséges kiindulópontra rámutatva és a kutatás bizonyos szempontjait 
felvázolva azonban talán mégsem végeztünk haszontalan vagy felesleges munkát. 

FORRÁSOK 

A főrendiház tagjainak a reform előtti és utáni névsorait az 1884-
1887. évi országgyűlési ciklus főrendiházi irományainak kötetei, valamint 
az 1885. évi VII. tc. 2. §-ban megállapított vagyoni képesítéssel bíró fő-
renditagok névjegyzéke (Budapesti Közlöny 1885. május 19. 113. sz.) tartal-
mazzák; a reformtörvény és az örökösjogú főrendiházi tagsággal rendelkező 
családok névsorát megállapító, s annak folyamatos vezetését elrendelő tör-
vények (1885. évi VII. és 1886. évi VIII. törvénycikk) szövegét a Corpus 
Juris Hungarici millennáris kiadásából idéztük. -- Az adók nagyságára az 
egyes törvényhatóságok (vármegyék, tjh városok) legnagyobb adófizetőit 
egyetlen egységes névsorba foglaló Máté J. Lajos - Mezei Antal: Magyar Al-
manach (Bp., 1888.) ad felvilágosítást. 

A Kaszinó tagjaira: A Nemzeti Casino tagjainak névsora 1884-ben. 
(Bp., 1885.) 





RENDI TÁRSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÓDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Tóth Zoltán: 

A SZÁZADVÉGI FOGLALKOZÁSSTATISZTIKA ÁGAZATI RENDSZERE, MINT RENDI 
STRUKTURÁLIS ÖRÖKSÉG /x/ 

Archaizmusok felbukkanása egy meghatározott, időhöz köthető állapot 
feltárása közben a történésznek mindennapos élménye. A folyamatos változás során 
egymásra épülő hagyományrétegekből eredő módszertani paradoxonok igazi fűszerei 
az elemző munkának. Annál nagyobb nehézséget okoz rendszeres leírásuk. Ehhez, 
valljuk be, hiányzik sajátos, a korábbi történetírás mélységével is 
szembesíthető elemző módszerünk. Az archaizmusok, mint egy-egy falu polgári kori 
népszámlálási lajstromain a földművesek jobbágyteleknagysággal való 
osztályozása, a foglalkozási névjegyzékben évszázados rendi kategóriák 
fölsorolása, vagy egy dualizmus kori leltár ládái és sifonérjai, a forrás 
korszerinti viszonyai közt különnemű elemeknek tűnnek. Nem is illeszthetők 
szervesen bele egy olyan leíró módszer kereteibe, amely nem magából a történelmi 
hagyományrétegek halmozódásának feltételezéséből indul ki és azonosítja az 
egyidejűséget a leírt viszonyok egyneműségével. 

Mivel én sem vagyok birtokában annak a hiányzó specifikus hagyományrétegek 
halmazaiból kiinduló történeti rétegelemzési módszernek, az alábbiakban egy, a 
korábbi írásaimhoz képest újabb területen kísérlem meg a heterogenitás 
problémáját megvilágítani. A századfordulói modern népszámlásoknak ebből a 
szempontból való vizsgálatával az a távolabbi célom, hogy bebizonyítsam, a 
viszonyok történeti rétegzettsége nem a háztartások és az egyének kis 
viszonyainak a homogén nagyszerkezet alatt meghúzódó rendellenességei,- mint 
átmeneti, perifériális, efemer vonások, amelyeket idővel kinőhetnek, mint egy 
gyermekbetegség szövődményeit. 

Kiindulási pontom az első teljes részletességgel közreadott korszerű 
foglalkozásstatisztikai rendszert alkalmazó 1900. évi magyarországi, illetve a 
hasonló 1891. évi osztrák népszámlálás. A kettő időbeli eltolódása statisztikai 
szempontból nem fed lényeges fejlettségi fáziskülönbségeket — noha a 
strukturális fáziskülönbségek az egyes osztrák örökös tartományok között és a 
monarchia két fele között is igen lényegesek vol:ak. (Lásd az első 
összehasonlító táblát. A tábla forrásait lásd az 1. jegyzetben.) A modern magyar 
foglalkozásstatisztikai rendszer már 1891-ben kialakult, csupán az ágazatok, 
illetve főcsoportok fiziokratikus besorolása maradt el. Ebben az évben utoljára 
még lényegében a hagyományos hierarchikus rangsor szerint sorolták fel őket. A 
társadalmi osztályozási rendszereknek elemzése szempontjából ezt döntő 
kritériumnak tartom. A foglalkozásoknak még kifejezett hierarchikus társadalmi 
státusztartalmat kölcsönöz az ágazatok szellemi foglalkozásokkal kezdődő 
hagyományos, rendi eredetű rangsora. 

A századvégi osztrák és magyar népszámlálási foglalkozásstatisztika 150 
éves hagyománnyal szakított akkor, amikor a főcsoportok sorrendjét 

/x/ Az előadás egy készülő foglalkozásstatisztikai tanulmány része. 
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megváltoztatta. Átrendezésükkel, mint látni fogjuk, egy nem sokkal fiatalabb, de 
polgárias nyugat-európai hagyományt vett át, egyben végleg lemondott arról, hogy 
a társadalmat egyetlen tengelyen elrendezett hierarchikus skálával ábrázolja. 
Többről volt szó ezúttal, mint a társadalmi különbségek leírása céljából egy, a 
hierarchikus skála melletti második ábrázolási tengely igénybevételéről, amelyen 
a csoportok rangsorán belüli finomabb különbségek is bemutathatok. Ezt már 
gyakorlatilag megtették a korábbi 1869-es és az 1880-as népszámlálások is, 
amikor a foglalkozási ágazatokon belül önállók, tisztviselők, segédek, tanoncok, 
munkások szerint részleteztek. Ebben a részletezésben potenciálisan már 
megjelenik ugyan a második, a századfordulón a foglalkozási al- és főcsoportok, 
egyéni foglalkozásokkal egyenrangú, munkaviszonyt (osztályviszonyokat) ábrázoló 
tengely. A munkaviszony azonban 1891-ig még mindig a hierarchikus sorrendben 
felsorolt foglalkozási ágazatok alcsoportjait különíti el, amelyeknek a 
főcsoportok rangsora kölcsönzi a státuszát. 

A reform előtti, utolsó hagyományos rendszerrel dolgozó 1881-es 
népszámlálás beosztásával szemléltetve a helyzetet (lásd az 1. táblát) a rangsor 
élén az első szektorban az "Értelmiségi kereseten" belül a papok és lelkészek 
vannak, akiknek politikai kiváltságait a választójogi törvény is deklarálja. 
Sőt, a törvény ezen túlmenőleg deklarálja a kiváltság folyamatosságát is a rendi 
időszakkal, hiszen helyben hagyja az 1848/5. törvénynek a nemesség, papság, 
értelmiség "régi jogon" alapuló, meglehet már a választásokon való részvételhez' 
személyileg kötött valasztói jogát (1874/33.2. paragrafus). A földművelés (és 
erdészet) már itt, 1881-ben elindul az ágazatok közt bolygó útján, s beékelődik 
a bányászat és ipar közé, azonban az ipari kereskedelmi, forgalmi ágak is ősrégi 
rangsorukban szerepelnek — amit egyébként a modern rendszer is fenntartott. 

A minőségi fordulat akkor következik be, amikor a foglalkozási ágak 
tengelyén kiküszöbölik a hagyományos rangsort. A foglalkozási kategóriák ekkor 
válnak (elméletileg) a népesség rendies jellegű, ágazatokba sorolt osztályaiból 
a polgári liberális munkamegosztási eszmény tevékenységi területévé. Ez az 
1891-ben bevezetett rendszer, a tevékenységi területek, a tulajdonképpeni 
foglalkozások tengelyével, (amit eredetére, a rendi népszámlálások politikai 
osztályaira utalva, politikai tengelynek is nevezhetünk), s az ezt keresztező 
munkaviszonyt részletező tengelyek nem az egyéni foglalkozási státuszokból 
fölépülő társadalomszerkezetet írják le, hanem a munkamegosztás szervezetét, 
amelyben ugyanazon egyén többféle tevékenységgel is szerepelhet, például 
mellékfoglalkozást űzvén. 

Ennyit előlegezve is világosnak látszik, hogy a modern statisztika 
foglalkozásfogalma az egyéni státusznak igen speciális és elvont elemét tükrözi, 
aminek tartalmi megfejtése feladatunk. Ehhez továbbra is kézenfekvő 
kiindulópontot kínál a foglalkozási csopnVtok 1891, illetve 1900-tól 
megszüntetett rangsorának kérdése, annál is inkább, mivel az új rendszer 
alapbeosztásában (fő- és alcsoportjaiban) szereplő kategóriák alig változtak, 
egy tömbben kerültek át új helyükre. Ez periig felveti azt a kérdést, hogy mi a 
viszonya a régi rangsornak az új foglalkozási státuszhoz. 

A legfeltűnőbb a korábbi "Értelmi kereset" eltűnése a rangsor éléről és az 
1900-as magyar népszámlálás megnevezése szerint "Polgári és egyházi közszolgálat 
és úgynevezett szabadfoglalkozások" főcsoportjaként "való megjelenése a harmadik 
foglalkozási ágazati szektorban az Őstermelés (első), és a Bányászat és 
kohászat, ipar, stb. (második szektor) után. Az osztrák klasszifikációban 
ugyanezek a kategóriák a 25-26. csoportba kerültek 1891-ben (29 csoport között). 
Ez a foglalkozási főcsoport rendi és polgári értelmében is egy 
osztálykonglomerátum. Felöleli a világi és egyházi főrendeket, az egyre növekvő 
számú diplomás burzsoáziát, mint szabadfoglalkozásúakat, és a bírákat, 
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Írnokokat, díjnokokat, szolgákat, a fiumei kormányzót, s a községi kisbirót, 
sírásót, útkaparót stb. 121 A rendszer logikája szerint ez a beosztás 
kétszeresen is következetes: a társadalmi munkamegosztás egyik funkcionálisan 
körülhatárolható tevékenységi körének (ágazatának) munkásai kerültek egy 
csoportba és a besorolásban a tárgyilagosságtól nem tántorodtak el az 
osztálykülönbségek láttán sem. 

Az más kérdés, hogy ezek az osztályok a másik ábrázolási tengely, a 
munkaviszony tengelyének segítségével világosan szétválaszthatók. Sőt, a 
közszolgálati önállók és tisztviselők táblázatban is összeszámlálható 
csoportjával egy, a korábbi polgári népszámlálások "Értelmi kereset"-be sorolt 
népességéhez képest is hagyományosabb eredetű csoport választható Te, a rendi 
népszámlálások tisztviselő és honoracior osztálya — a magánszférában 
alkalmazott mérnökök és tisztviselők nélkül, akik a modern rendszerben az ipari 
ágazatokban oszlanak szét. Nyilvánvaló, hogy az új foglalkozási rendszer 
rangsorellenes ideológiai koncepciójától függetlenül a magánalkalmazottak 
leválasztása tapasztalatilag is tartalmas csoportot fed. Mint ahogy nyilvánvaló 
az is, hogy a változatlan előjogaiban élő szellemi foglalkozású polgári 
középosztály a régi jogon választó nemesség — a középosztály mentalitását 
alapjaiban befolyásoló rend — magába olvasztásával szintén tartalmas kategória 
maradt. 

Hagyományosnak tekinthetők a közszolgálati szektor értelmiségi csoportjába 
soroló kritériumok is. Az "Értelmi keresetet", szószerint véve, teljesen 
kimeríti tevékenységének jellegével a kapitalizáló társadalom vállalkozói 
csoportja, de még az egyszerű börziáner is. ök azonban csak akkor sorolnak a 
szellemi foglalkozású középosztályba, ha felsőfokú iskolai végzettséggel erre 
külön, a forradalom előtti honoratior státusznak megfelelő jogosítványt 
szereztek -- egyben arra is jogot nyertek evvel Magyarországon, hogy évi egyenes 
állami adóösszegük kétszeresével iratkozzanak fel a községi választói 
névjegyzékre (1886/22. tc.'33. §). 

A modern ágazati-foglalkozási rendszer bevezetése előtt a rendi és a 
polgári normák szerinti rangsor keveredéséből olyan paradox helyzetek 
születhettek, hogy a foglalkozások rendi állását kifejező 1881. évi foglalkozási 
rangsorban az ipari önállók közt negyedik helyen felsorolt tőkés vállalkozót 
megelőzhette alkalmazottja, az "Értelmiségi keresetűek" közé első helyre 
besorolt kereskedelmi főiskolát végzett könyvelője, vagy okleveles mérnöke. A 
normák keveredéséből témánk szempontjából az egyéni státusz elemeinek 
megváltozott viszonyából származó ellentmondásokat az új (1891-1900-as) rendszer 
a hierarchia felszámolásával kívánta kiküszöbölni -- látható azonban, hogy a 
munkaviszony tengelye már az új osztályhierarchiát tükrözi. 

Puszta szőrszálhasogatás lenne a sorrendiség tartalmi elemzése a 
századfordulói foglalkozásstatisztika mindenféle hierarchikus viszony 
tükröződését kategorikusan megtagadó rendszerében, ha ezek a hagyományos eredetű 
hierarchiák, a statisztikusok pozitivista tárgyilagosságával valóban 
eltüntethetők lettek volna, vagy ha a tükrözött viszonyok ezeket túlhaladták 
volna. 

A hagyományos sorrend, (de fogalmazhatunk úgy is, hogy a sorrend 
hagyománya) a modern foglalkozási skálának éppen a szívét alkotó ipari tömbön 
belül a legfeltűnőbb. "A bányászat, ipar és a forgalom körébe tartozó 
foglalkozási ágak" — ahogy az 1891. évi magyar foglalkozási névjegyzék címében 
felsorolta — azok, amelyekre a nemzetközi foglalkozásstatisztika a legnagyobb 
figyelmet fordította. Az ipari munkamegosztás volt a társadalmi munkamegosztás 
kiindulópontja és mintája, a korai kapitalizmus idején belső differenciációjuk 

0 
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mellett is jól elkülöníthető szakmai tevékenységekkel. A Nemzetközi Statisztikai 
Kongresszusok foglalkozásstatisztikai szekcióiban is a hagyományos — szélesebb 
szállítást és kereskedelmet is magába foglaló ipari — , névjegyzékek 
osztályozása körül folyt a vita, mint amilyet az 1860-as londoni kongresszuson 
elhatározott névjegyzéki munkálatok nyomán szent Pétervárott egyedül a 
szorgalmas Adolf Ficker mutatott be a monarchia képviseletében. Az ipari 
ágazatok helye az "alapbeosztáson" belül, mégis vitathatatlannak látszott (Lásd a 
2. összehasonlító táblát: forrásai a 3. jegyzetben). Itt a fiziokrata 
hagyományokat őrző francia statisztika hatása vált uralkodóvá. A 
foglalkozásstatisztikai szekció vezetője a francia Bertillon volt. A Quesnois-i 
fiziokrata hagyományt azonban Magyarországon közvetlenebb szálon is 
továbbíthatta a Nemzetközi Statisztikai Kongresszusok kezdeményezője az idős 
Quetelet és Keleti Károly barátsága. /4/ Keleti még résztvett a modern rendszert 
előkészítő 1891-es népszámlálás koncepciójának kialakításában. A fizokratizmus 
szellemében került az első helyre a földművelés, a nyersanyagokat elsődlegesen 
kitermelő ágazat, mint "őstermelés" (maga az "őstermelés" terminusz technikusza 
is a magyar nyelv fiziokratikus műremeke) — néha a bányászattal együtt, néha a 
bányászatot már a másodlagos feldolgozás körébe utalva az ipari tevékenységekkel 
együtt ~ de mindig a mezőgazdaság után és a "tulajdonképpeni ipar" előtt. 

Az ipari ágazatok belső sorrendje, az átalakítás, feldolgozás és a javak 
elosztásának teoretikus logikája szerint kifogástalanul illeszkedik az első 
szektorként elkülönített őstermeléshez, és szerves átmenetet képez a sor végén 
állő kereskedelemmel (és hitellel) az alapbeosztás harmadik szektora, a szellemi 
és szolgáltatói funkciókat összefoglaló "Közszolgálat és szabadfoglalkozások" 
felé. Az ipari ágazatok beosztása nem mondott ellent I Smith-i liberális 
hagyományoknak sem, aki — Erdélyi Jánosnak, múltszázadi magyar kommentátorának 
szóhasználatával élve — a "termesztés" (őstermelés), "múvesség" (ipar) és 
"kereskedés" sorrendjét használta. Figyelmet érdemel a rendszernek egy, a 
koncepciótól függetlenül keletkezett mágikus vonása, hogy az őstermeléssel 
kezdődő besorolás közel állt az ágazatok lélekszámának nagysága szerinti 
mechanikus sorrendhez, ami a pozitivista módszeresség szemszögéből külön értéket 
jelentett. A sorrend mechanikája pedig már a fejlett országokban alig működött, 
nálunk is csak az őstermelés nagyvonalú egy tömbben kezelésével. 

A 18. századi viszonyokban gyökerező, modern statisztikába átültetett 
európai hagyomány, (amelyet mint "fiziokraticumot" a múlt század 30-as éveiben 
Erdélyi János elavultnak tekintett) 191, nem mondott ellent a monarchia 
országaiban használt klasszifikációs hagyományoknak sem. Az "iparok" sorrendjét 
nem lehetne másképp felállítani csoportjaik rendi jogi hierarchiája szerint sem: 
1. a hajdani kamarai kezelésben álló, a szabad piac elől a forradalomig elzárt 
bányavárosok polgársága, akiknek százados hagyományai a tőkés viszonyok áttörése 
után is fennmaradtak a bányászok (egyenruhás) testületi öntudatában — tisztjeik 
kétszeres adóösszeggel kerülnek a községi választói jegyzékre (1886/22. 33. 
paragrafus); 2. a jobbágyi státusz fölött álló szabad céhes kézműves iparosság 
és kereskedőség, akik a céhek feloszlatása után, az állam patronatusa alatt 
működő ipartestületekben is megőrizték viszonylagos különállásukat; 3. a 
feudális keretek közt, polgári jogok nélkül tőkés kereskedést folytató céhen 
kívüli, zsellér-státusszal együttjáró alacsonyabb rangú kerekedelem és 
tőzsérség; 4. a törvényesen szabályozott, de rendeken kívüli státuszt biztosító 
hitelüzlet és uzsora. Magyarországon mindegyik etnikai-felekezeti jegyeket 
viselő, néprajzilag elkülöníthető hagyományokat őrző csoport. A liberális 
szemléletével már konzervatívnak számító századvégi osztrák és magyar hivatalos 
statisztikának tehát nem kellett sem világnézeti, sem szakmai módszertani, sem 
pedig a viszonylagosan elmaradott, de az európai feudalizmus alapján polgárosodó 
társadalom tapasztalati.leírása terén sem különösebb kompromisszumokat kötnie. 
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A modern foglalkozásstatisztika fogalmi rendszerének letisztulása tehát nem 
ürítette ki kategóriáiból a folyamatos átrétegződés során bennük felhalmozódott 
hagyományrétegeket. A foglalkozási státusz szerves, tartalmi részét képező 
hagyományrétegeket, amelyeket a rendi eredetű hierarchiájuk sűrít magába, az új 
statisztika rendszerével közvetlenül nem fejezi ki, csupán közvetve, a 
tapasztalatilag elkülönülő csoportok szétválasztásával. A közvetett kifejezés 
egyébként — mint az 1881-es "Értelmi kereset" és az 1900-as közszolgálati 
kategória összevetésénél láttuk — pontosabb csoporthatárokat ír körül, mint a 
hierarchiát közvetlen, de elavult formájában alkalmazó rendszerek. A modern 
foglalkozási statisztikának ez, a nem csak kapacitásából, hanem rendszeréből is 
következő pontossága megfigyelhető az egyéni státusz más elemeinek tükrözésénél 
is, mint pl. a férfi-női státusz viszonyánál, vagy a háztartási státuszhelyzet 
kifejezésénél. 

A modern foglalkozásstatisztika rendszerében közvetve kifejeződő, a modern 
osztályviszonyokba átépült hagyományos, hierarchikus természetű egyéni 
státuszelemek — feltételezésem szerint — a hierarchiát rendszerével 
közvetlenül is kifejező korábbi statisztikákkal összevetve válnak módszeresen 
értelmezhetővé. (A külső források igénybevételét természetesen ez a módszer sem 
nélkülözheti.) 
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1. ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLA 

A politikai osztályozási minták (1763-1980) 

1763/68 
(Mária Terézia) 

1784/87 
(II. József) 

1. Papi személyek 
- világi 
- szerzetes 
- laikus 

2. Nemesi személyek 
3. Fejedelmi tisztviselők 
4. Helyi tisztviselők 
5. Uraságok városi zsidótiszt-

viselői 
6. Nemesek szolgái 
7. Polgárok (nem kézművesek) 
8. Kézművesek 
9. Házas és házatlan alattvalók 

(Paraszt és zsellér) 
10. A kórházakban és árvaházakban 

lévő szegények 

Summa: 

A. Keresztények 

I. Férjfiúi nemből valók — 
(politikai osztályok) 
1. Papi rendből valók 
2. Nemesi rendből valók 
3. Tisztség vagy Hivatalbéliek 

és Honoratiores 
4. Városi Polgárok és Falusi 

Mester Emberek 
5. Parasztok 
6. Most nevezett polgárok és 

Parasztoknak Successori 
avagy legközelebb való örö-
kösi 

7. Házi és Kerti Zsellérek és 
másképpen a Táplálásnak Stá-
tusához és az Ország fogla-
latosságihoz tartozók 
(katonai osztályok) 
a/ Elbocsájtott katonák 

- A Regementektől 
- A Hadi Szekerektől 

b/ A Birodalomnak egyéb szük-
ségeire fordítandók 

c/ Nevedékenyek 
- 1 Esztendősöktől fogva 
12-ig 

- 13 Esztendősöktől fogva 
17-ig 

II. Ide tartozik az Asszonyi Nép 

Summája a Keresztényeknek: 

B. Sidók 

I. Férjfiak 
-Házasok 
-Nőtlenek és Özvegyek 

II. Ide tartozik az Asszonyi Nép 

Summája a Sidóságnak: 
Az egesz Nepsegnek a Summája: 
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I. ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLA FOLYTATÁS /I/ 

1804. 1828 (Tagányi) 1828 (Tafeln) 

I. Férfi nembeliek 
(politikai osztályok) 
1. , Nemesek 
2. Papok 

1. Hivatalnokok és ho- 1. Honorácziorok 3. Tisztviselők és 
noráclorok 2. Polgárok honoráciorok 

2. Polgárok és Kézmű- 3. Jobbágyok 4. Polgárok, kézmű-
vesek 4. Zsellérek vesek és művészek 

3. Nemesek szolgái 5. Háznélküli zsellé- 5. , Parasztok 
4. Parasztok rek 6. , Házas és kertes 
5. Zsellérek és szegé- 6. Szolgák zsellérek, vegyes 

nyek 7. Szolgálónők foglalkozásúak 
6. A gazdák fial 8. Kézmívesek 7. , Az egyik korábbi 
7. A nők összesen 9. Kereskedők rublikába sem tar-

10. Tőzsérek tozók 
Summa: 
(Adózó nép, kereszté- Summa: II. Női nembéllek-
nyek, zsidók együtt) (Adózó személyek 16-60 

évesek, nősek s nőtle- Summa: 
nek, mindkét nembeliek) ("belhonl lakosság"-

Konek) 

1. ÖSSZEHASONLÍT!) TÁBLA FOLYTATÁS /2/ 

1842/43 (Fényes) 

A. Polgári állapotjók-
ra nézve nemesek 
(a II. József-kori 
családfők számából 
következtet) 

B. Életmódjókra nézve 

1. Egyházi személyek 
2. Tanítók 
3. Tisztviselők 

C. (külön osztályok 
sorszám nélkül): 
a/ Szolgák (nemesi 

cselédség) 
b/ Kereskedők, kéz-

művesek (mester 
és kontár együtt) 

c/ Földművesek 
d/ Katonák 

Summa: 
(jogi népesség összesen) 

1857 

I. (választóvonal/x/) 

1. Papok 
2. Tisztviselők 

(és hivatásos 
tanítók) 

3. Katonák (nem 
aktív) 

4. írók és művészek 
5. Bírók, ügyészek, 

jegyzők 
6. Egészségügyi sze-

mélyek 

II. (Tulajdonosok) 

7. Földbirtokosok 
8. Ház- és járadék 

tulajdonosok 
9. Gyárosok és kéz-

művesek 
10. Kereskedők 
II. Hajósok és halá-

szok 

1857. Pest (Körösi) 

"Az egyes foglalko-
zási agak." 

A. Őstermelés 
- Mezőgazdaság 
- Marhatenyésztés 
- Egyéb 

B. Ipar (16 ágazat) 

C. Forgalom (2 ágazat) 

D. Kereskedelem (6 ága-
zat a 3. a Pénz és 
hitel. Biztosításügy) 

E. Személyes szolgálat 

F. Önálló kereset vagy 
foglalkozás nélküliek 
- Saját pénzéből élők 
- Gyámolításból élők 
- Tanuló 
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III. Segédmunkások: 

12. a mezőgazdaságban 
13. az iparban 
14. a kereskedelemben 

IV. 

15. Más szolgák 
16. Napszámosok 

V. Férfiak 14 éven 
fölül 

VI. Nők és gyerekek 
14 éven alul 

Summa: 
(belhoni lakosság) 
/x/ A római számok he-

lyén az eredeti táb-
lázatban választó-
vonal van 

Summa: 
(belhoni népesség férfi-
női részletes bontásban 

1. ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLA FOLYTATÁS /3/ 

1869/70 1881 1891 

. Értelmi kereset I. . Értelmiségi ke- I. Értelmiségi ke-
reslet reslet 

1. Papok 
Értelmiségi keres-2-4. Közhivatalno- 1. Pap és lelkész II. Értelmiségi keres-

kok 2. Tanár és taní- letnél alkalmazott 
5-6. Tanító, tanu- tó szolgák 

lók 3. Hivatalnok (nó) 
7. írók 4. író és művész III. Őstermelés 
8. Művészek 5-6. Apáca és neve-
9. Ügyvédek lőnő IV. Bányászat ipar 

10-13. Orvosok, se- 7. Orvos és se- forgalom 
bészek, bá- bész 

forgalom 

bák, gyógy- 8. Bába V. Járulékosok 
szerészek 9. Mérnök, gépész 

14. Mások 10. Köztisztviselő VI. Napszámosok 
(férfi) 

Napszámosok 

. Őstermelés 11. Ügyvéd (köz- VII. Katona, honvéd és 
jegyző) csendőr 

- Föld- erdőműve- 12. Egyéb 
lésnél 

Egyéb 
VIII. Egyéb foglalko-

- Vadászat és ha- II. Háztartásban (nő) zásúak 
lászat 

- Bányászat és ko- III. Bányászat és ko- IX. Ismeretlen foglal-
hászatnál hászat kozásúak 

. Ipar és kézműipar IV. Földművelés X. Az állam és tár-
körül . foglalkozók sadalom terhére 
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V. Ipar tartanak 
IV. Kereskedés 

VI. Kereskedelem 
V. Birtok 

VII. Egyéb kereset 
VI. Személyes szolgá- (zsellér!) 

lat. Cselédek 
Summa: 

VII. Bizonyos szolgálat (1881-ben és a további-
nélküli férfiak és akban jelenlevő, vagy 
nők tényleges népesség!) 

Summs i: (jogi népesség) 

1. ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLA FOLYTATÁS /4/ 

1900-1930 1941 1949 

I. őstermelés I. Őstermelés I. Mezőgazdaság 

II. . Bányászat és ko- II. Bányászat és ko- II. Bányászat 
hászat, ipar, ke- hászat 

Ipar (és kohászat) reskedelem és hi- III. Ipar (és kohászat) 
tel , közlekedés III. Ipar III. Ipar 

IV. Kereskedelem 
III. . Polgári és egyhá- IV. Kereskedés 

zi közszolgálat V. Bank és biztosí-
és úgynevezett V. Pénz- hitel- és tás 
szabad foglalko- biztosításügy 

Közlekedés (Posta) zások VI. Közlekedés (Posta) 
VI. Közlekedés 

IV. . Védőnő VII. Közszolgálat 
VII. Közszolgálat és 

V . Különböző gazda- szabadfoglalko- VIII. Szabadfoglalko-
sági ágakban... zások zások 
kmn napszámos kmn napszámos 

VIII. Védőnő IX. Egyházak 
VI . Nyugdíjasok, 

Háztartások köré-tőkepénzesek... IX. Napszámosok kmn X. Háztartások köré-tőkepénzesek... 
ben alkalmazottak 

VII . Ec:yéb foglalko- X. Házicselédek 
zások XI. Napszámosok 

XI. Nyugdíjasok 
Egyéb különféle VIII . Foglalkozásnél- XII. Egyéb különféle 

küliek és isme- XII. Tőkepénzesek foglalkozások 
retlen foglalko-

. Nyugdíjasok, já-zásúak XIII. Egyéb foglalko- XIII. . Nyugdíjasok, já-
zások radékosok és öz-

vegyek 
XIV. Foglalkozásnél-

. vagyonukból élők küliek XIV. . vagyonukból élők 

XV. Ismeretlen fog- XV. . Közületi eltar-
lalkozások tottak és isme-

retlen foglalko-
zások 
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1. ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLA FOLYTATÁS /5/ 

1960 

Fizikai foglalkozású 

1. Mezőgazdasági jel-
legű foglalkozású 

2. Ipari jellegű fog-
lalkozású 

3. Építőipari foglal-
kozás 

4. Szolgáltatási fog-
lalkozású 

5. Kereskedelmi fog-
lalkozású 

6. Nem vendéglátó i-
pari foglalkozású 

7. Közlekedési és 
hírközlési jellegű 

8. Egyéb foglalkozású 
- segédmunkás 
- háztartásbeli stb. 

Szellemi foglalkozású 

9. Műszaki irányító és 
szakalkalmazott 

10. Kultúrális, egész-
ségügyi irányító és 
szakalkalmazott 

11. Államigazgatási 
gazdasági vezető 

12. Irodai dolgozó ál-
lamigazgatási szak-
alkalmazott 

13. Ismeretlen foglal-
kozású 

14. Nyugdíjas, járulé-
kos és egyéb inak-
tív kereső 

1970 

Fizikai foglalkozású 

1. Ipari (tul. kép) 
Bányászat, kohászat 
és ipar 

2. Építőipari 
3. Mezőgazdaság 
4. Kereskedelem és 

vendéglátóipar 
5. Szolgáltatás 
6. Szállítási (közle-

kedés, hírközlés) 
7. Árúkezelő és egyéb 

fizikai (betanított 
és segédmunkás) 

Szellemi foglalko-
zású 

8. Műszaki irányító 
és szakalkalmazott 

9. Államigazgatási és 
gazdasági irányító 
és szakalkalmazott 

10. Egészségügyi, kul-
turális irányító 
és szakalkalmazott 

11. Irodai, számviteli, 
kereskedelmi dolgo-
zó 
Ezekből: irányító 

irodai 
szakalkal-
mazott 

Inaktív 
Egyéb 

Eltartott 

1980 

Fizikai foglalkozású 

1. Ipari 
2. Építőipari 
3. Mezőgazdasági 
4. Szállítás és hír-

közlés 
5. Kereskedelmi és 

vendéglátóipari 
6. Vízgazdálkodási 

és szolgáltatási 
7. Anyagmozgató gép-

kezelő, árúkezelő 
8. Egyéb fizikai 

Nem fizikai, szelle-
mi foglalkozasu 

9. Műszaki 
10. Igazgatás, igaz-

ságszolgáltatási , 
gazdasági, forgalmi 
és árúforgalmi 

11. Egészségügyi és 
kulturális 

12. Számviteli, pénzin-
tézeti, pénzügyi és 
egyéb ügyviteli 

Inaktív és egyéb 

2. ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLA 

1. A Bertillon-féle alapbeosztási skála (1889. Páris) 

A. Nyersanyagtermelés 
1. Felszíni termelés (földművelés) 
2. Ásványi anyagok kitermelése 

B. A nyersanyagok átalakítása és feldolgozása 
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3. Ipar 
4. Forgalom, szállítás 
5. Kereskedelem 

C. Közszolgálat és szabadfoglalkozások 
6. Védőnő 
7. Közigazgatás 
8. Szabadfoglalkozások 
9. Vagyonukból élők 

D. Egyéb 
10. Háztartásban dolgozók 
11. Meghatározott foglalkozás nélküliek 
12. Inproduktívak. Ismeretlen foglalkozásúak 

2. ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLA FOLYTATÁS 71/ 

2. A Bertillon-féle skála (1891 Bécs) 

A. Őstermelés I. Földművelés 
II. Bányászat 

B. Nyersanyagok átalakítása és feldolgozása 
III. Ipar (a napszámosokkal és a külön részletezett személyes 

szolgáltatási ágakkal együtt) 
IV. Szállítás 
V. Kereskedelem 

C. Közszolgálat és szabadfoglalkozások 
VI. Katonaság és rendőrség 
VII. Közigazgatás 
VIII. Szabadfoglalkozások 

IX. Saját tőkéjükből élők 

D. Különfélék 
X. Szolgáló személyzet és egyebek 

2. ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLA FOLYTATÁS 72/ 

3. Körösi József 1891-es bécsi módosítási javaslata a Bertillon-féle skálához 

A. Őstermelés. I. Földművelés 

B. A nyersanyagok átalakítása és elosztása 
II. Bányászat 
III. Ipar (kizárva belőle a napszámosokat és a testi és 

szellemi szolgálatokat) 
IV. Szállítás 
V. Kereskedelem 

C. Személyes és közszolgálat 
VI. Katonaság, rendőrség 
VII. Közhivatalok 
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VIII. Szabadfoglalkozások 
IX. Testi és egyéb szolgálatok (beleértve a szolgáló 

személyzetet) 

D. Foglalkozás s kereset nélküliek, valamint egyebek 
X. Saját tőkéjükből élők 
XI. Nem kereső családtagok és tanulók 
XII. "Gefahrliche Classen" (munkások, napszámosok) 
XIII. Egyéb 

2. ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLA FOLYTATÁS /3/ 

4. Az 1900-as magyar népszámlálás foglalkozási alapbeosztása 
(Vizaknai-Jekelfalussy) 

I. Őstermelés 
A. Mezőgazdaság és kertészet 
B. Erdészet és vadászat, szénégetés 
C. Méhészet, selyem- és haltenyésztés 
D. Halászat 

II. Bányászat és kohászat, ipar, kereskedelem és hitel, közlekedés 
A. Bányászat és kohászat 
B. (A tulajdonképeni) ipar (14 ágazat) 
C. Kereskedelem és hitel (18 kereskedelmi ágazat + a kofák, házalók 

után "e" pont alatt felsorolt Pénz-, hitel és biztosításügy) 
D. Közlekedés 

III. Polgári és egyházi közszolgálat és úgynevezett szabadfoglalkozások 
1. Törvényhozás (Főrendek és képviselők, stb.) 
2. Közigazgatási szolgálat 
3. Igazságszolgáltatás 
4. Egyházi szolgálat (püspökök és prelátusok, stb.) 
5. Tanügy 
6. Közegészségügy 
7. Tudományos és egyéb közérdekű társulatok... 
8. Irodalom és művészet 

9. Egyéb és közelebbi megjelölés nélküli szabadfoglalkozások. 

IV. Védőnő 
V. Különböző gazdasági ágakban és váltakozó munkanemeknél alkalmazott és 

külön meg nem nevezett napszámosok. 

VI. Nyugdíjasok és tőkepénzesek, életjárulékosok, házbirtokosok és 
magánzók. 

VII. Egyéb foglalkozások 

VIII. Foglalkozásnélküliek és ismeretlen foglalkozásúak. (Amennyiben az 
illetők nem eltartottjai valamely határozott és megnevezett foglalko-
zással bíró egyénnek.) 





RENDI TÁRSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÓDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Fülöp Éva Mária: 

GAZOATISZTEK A TIHANYI APÁTSÁG URAOALMÁBAN (1848-1945) 

Jelen összefoglalás a "Szántódpuszta kapitalizmus kori agrártörténete" című 
munkám során, s a megírása óta feltárt anyagokra épül. Mind a Tihanyi Apátság, 
mind a bencés rend egésze iratanyagában további kutatásokra van azonban szükség 
e kérdéskör teljes kifejtéséhez, s főként a korabeli más egyházi birtokokhoz 
való viszonyítást illetően. 

A Tihanyi Bencés Apátság birtokai a Balaton északi és déli partján, Zala és 
Veszprém, illetve Somogy megyékben terültek el. Előbbiekhez Tihany, Aszófő, 
Fülöp, Kis-Szőlős, Örvényes és a füredi fürdőintézet, a somogyi részhez Szántód, 
Tóköz, Kapoly és Jaba puszták, valamint Zamárdi és Endréd tartoztak. A mintegy 
16.000 kh-as, két jószágkerületre osztott uradalomban a Tihany központú zalai 
részhez tartozott még az ottani apátsági javakat bérlő község által 1886-ban 
megvásárolt tósoki birtokrész, a somogyihoz pedig 1913. évi eladásáig a teleki 
gazdaság. 

A Tihanyi Apátság gazdálkodásában az 1848. évi jobbágyfelszabadítást 
követően az uradalmi puszták — nfajorok — keretein belül folyt tovább a 
termelés. A rend monográfusa által a "somogyi gazdaság lábraállítójának" /l/ 
nevezett Brestyenszky Béla tihanyi apát (1838-1850) halála után Rimely Mihály 
főapát nem töltötte te az apáti széket, s ez változásokat okozott a tihanyi 
apátsági uradalom irányításában. A Somogy kerületi javakat ugyanis 1830 óta 
Rauch Szaniszló tihanyi perjel kormányozta, s mivel az apátság ügyeinek 
irányítása is rámaradt, a somogyi és zalai kerületek irányítását Krisztián Pius, 
tihanyi uradalmi kormányzó vette át "javak kormányzója" titulussal. 121 A három 
uradalmi kasznár közül Melegh Imre Tihanyban, Hofstetter Jakab Jabán, Czirklpach 
Károly Szántódon teljesített szolgálatot. Utóbbi az endrédi majorsági földek és 
Tóközpuszta gazdaságának vezetője is volt. 

Mivel az átállás az új termelési viszonyok között való gazdálkodásra 
korántsem volt zökkenőmentes — a fő feladatot a szükséges munkaerő biztosítása, 
a gazdaságok igaerővel és megfelelő gazdasági felszereléssel való ellátása 
jelentette — , 1863-ban Kopeczky Vidor endrédi plébánost nevezték ki 
jószágkormányzónak a személyi mulasztásoktól is terhelt gazdaság ügyeinek 
rendbehozatalára. (A jószágkormányzói posztot gyakorta töltötték be az endrédi 
plébánosok). /3/ 

1865-ben, Kopeczky jószágkormányzónak a főmonostori konventhez írt 
memoranduma /4/ hatására történt meg a Tihanyi Apátság birtokainak pontos 
felmérése, számbavétele. /5/ Az ekkor feltárt hiányosságok pótlása Simon 
Zsigmond tihanyi apátra (1865-1891) várt. Mellette a gazdasági ügyek 
irányításában Kopeczky visszavonulása után Vaszary Egyed volt kapolyi lelkész 
állott a gazdasági ügyek élére. /6/ 

A vizsgálatot követően az uradalom ügyeinek rendezésében mindenekelőtt az 
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irányítás, a tisztikar kötelességeinek szabályozása és az ügyvitel terén 
történtek erőfeszítések. 1868. január 1-vel Czirklpach Károly szántódi ispánt 
intéző számtartóvá nevezték ki, a többi somogyi tiszt felett való intézkedés 
jogával. /7/ Czirklpach ezáltal rangban a Tihanyban székelő kormányzó után 
következett, s Szántód így egyértelműen a somogyi kerület központja lett. Kampis 
Imre jabai ispánt kasznárrá léptették elő, Melegh Imre tihanyi ispán fokozatának 
változatlanul hagyásával fizetésemelést kapott. Jelinek Pál erdőmérnök lakását 
Endréden jelölték ki és így Endréd, s somogyi jászság volt központja fokozatosan 
az erdészet irányításának helyévé alakult át. /8/ 

Czirklpach előléptetése azzal is összefüggött, hogy a bencés rend 
gazdaságaiban ekkor rendezték egységesen a vezető gazdatisztek rendfokozatával 
és fizetésével kapcsolatos kérdéseket. 131 Három rangfokozatot állapítottak meg: 
ispán, kasznár, számtartó, évi 200, 250 és 300 forint fizetéssel, 10 évente 
elérhető 50 forint emeléssel. A rendelkezés 1867. július 1-én lépett életbe. A 
gazdatisztek nyugdíjalapjául a rendes évi fizetés szolgált, a következő 
arányban: 20 évi szolgálat után a fizetés fele, 30 év után háromnegyede, 40 év 
után teljes összege járt. Kruesz Krizosztom főapát azon rendelkezése viszont, 
mely a növénytermesztés és állattartás egyes területei után százalékos 
jutalmazást is szánt a gazdatisztnek a minél eredményesebb gazdálkodásra valő 
ösztönzésül, gyakorlatilag kivihetetlennek bizonyult. 1886-ban, a július 17-én 
kelt 280. számú főapáti rendelet megszüntette a gazdatisztek földjárandóságát és 
marhatartását, valamint a különböző termények után járó százalékot és mindezek 
helyett az üzleti nyeremény után járó részesedést vezette be, /10/ a készpénz és 
terményjárandóság mellett. Ez némely gazdaságokban igen szép jövedelmet 
biztosított a kezelőtisztnek, de a zömmel önellátásra, a belső szükségletek 
fedezésére törekvő gazdálkodás miatt ez csak igen kevés helyen valósulhatott 
meg. 1895-ben a főmonostori perjel, a központi jószágkormányzó és számvevő, s a 
kormányzósegéd által alkotott bizottság a tiszti százalékos fizetés pótlására 
évi 400 forintot javasolt egységes járulékként. E javaslat alapján 1895. július 
1-től a számtartók, kasznárok, ispánok évi 300, a véglegesített írnokok és 
gyakornokok évi 100 forint kiegészítést kaptak. /II/ 

A tisztek nyugdíjáról részletesen a "Pannonhalmi Szent Benedek rendi fő- és 
ehhez kapcsolt fiókapátságok tiszti kaFára vonatkozó nyugdíjszabályzat" 
rendelkezett 1879-ben. /12/ Ennek értelmében a fiókapátságokban nyugdíjogosultak 
voltak a bármilyen rangfokozattal rendelkező gazdatisztek. A nyugdíjról — a 
helyi konvent beleegyezésével — véglegesen az apát határozott. A tisztviselők 
közt 4 osztályt állapítottak meg: az elsőbe a rendszeresített évi illetéküket 
tisztán készpénzben kapók, a másodikba az erdőmesterek, mérnökök és számtartók, 
a harmadikba a kasznárok, a negyedikbe az ispánok tartoztak. Teljes nyugdíj csak 
megszakítás nélkül leszolgált 40 év után járt. Részleges nyugdíj járt 10 évi 
szolgálat után, ha azoroan valaki ez előtt bármilyen okból munkaképtelenné vált, 
csak végkielégítésre tarthatott igényt (azaz az évi készpénz, borváltság, szemes 
gabona, hüvelyesek és failleték értékére). A megszerzett 10 év szolgálati időbe 
a rend gazdaságaiban írnokként töltött évek is beleszámítottak. Nyugdíjalapul az 
első osztályba tartozóknál maga a készpénzilleték, a többieknél meghatározott 
összeg (960, 880 és 800 forint) és nem az illetékek összege szolgált. Vagyis az 
illető osztály nyugdíjalapjául szolgáló összeg negyvened részét szorozták be a 
nyugdíjba készülő tiszt tényleges szolgálati éveinek számával. 

A gazdatisztek általában az írnokok közül kerültek ki, s így mód nyílt az 
újonnan alkalmazottak jobb megismerésére, s az írnoki szolgálat ezzel a 
gazdatiszti ranglétra első fokát jelentette. Az írnokot a jelentkezők közül a 
rend Központi Gazdasági Tanácsa jelölte ki azzal a jószágkormányzóval 
egyetértésben, akinek kerületében az állás megüresedett. A végső döntés joga az 
alkalmazás kérdésében a főmonostori konventé volt. Ugyanez volt a módja a 
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gazdatiszti állások betöltésének és a tiszti rang emelésének is. /13/ 

Az ügyvitel egységesítését szolgálta, hogy bevezették a főapát által 
küldött és a Tihanyi Apátság viszonyaihoz Kampis Imre jabai kasznár által 
alkalmazott számadási minta használatát. A gazdatisztek számadási időszaka ettől 
kezdve július 1-től a következő év július l-ig tartott. /14/ 

1894-ben Halbik Cziprián volt főmonostori perjel került a Tihanyi Apátság 
élére. Kinevezési okiratában Fehér Ipoly főapát hangsúlyozta, hogy "az 
anyagiakban, az apátsági birtokok kezelésében a közvetlen felügyeleti jogot a 
kinevezett apát úrra bízzuk ugyan, de az intézkedési jogot magunknak és 
törvényes utódainknak tartjuk fenn." /15/ Halbik Cziprián kinevezése előtt a 
tihanyi apáti szék 3 évig üresen állott, s ekkor a zalai oldal ügyeinek 
intézésére szükséges volt külön kormányzót kinevezni. Bors Mihály szántódi 
jószágkormányzó 3 éves itteni működése után e kerületet Pokorny Frigyes alperjel 
vette át kezelésre, s a zalai kormányzóság az apát kinevezése után is 
fennmaradt. 

Az immár külön jószágkormányzó felügyelete alá tartozó somogyi részen az 
egyes gazdaságok vezetésében is történt változás. Koch Gyulát, a tóközi 
gazdatisztet, aki 27 évig állt az apátság szolgálatában, Bors Mihály ajánlatára 
"szakértelme s kitűnő szorgalma elismeréséül" 1890-ben számtartóvá nevezték ki. 
/16/ 1898-ban bekövetkezett váratlan halála után utóda az ezt megelőzően 
Bakonybélben volt kezeló-irnok Malatin Ferenc lett, akit ispáni rangban a 
Szántód-Tőközi gazdaság vezetésével bíztak meg, hangsúlyozva "modern gazdasági 
szakismereteit." /17/ Bár a rendi nyugdíjszabályzat ezt ekkor riaii tette 
lehetővé, Koch özvegyének férje érdemeiért évi 200 forint kegydíjat állapítottak 
meg. /18/ 

A tiszteknél kívánalom volt- a szakirányú végzettség, sót a kisebb gazdasági 
posztok betöltésénél is megfelelő szaktudással rendelkezők alkalmazására 
törekedtek (1910-ben pl. Budafokról, a pincemesteri tanfolyamról szerződtettek 
vincellért). A tiszti állások betöltésénél követendő eljárásról Fehér Ipoly 
főapát 1892 novemberében részletes szabályzatot bocsátott ki. Eszerint a tiszti 
állások ügyét a Központi Gazdasági Tanács tárgyalta (ennek elnöke a. főapát, 
tagjai a fómonostori perjel, a központi jószágkormányzó és a főszámvevő voltak), 
szóban vagy írásban véleményét kérve a közvetlenül érdekelt jószágkormányzónak 
és a fiókapátságoknál az apátnak. A felvétel joga a fómonostori konventet, a már 
alkalmazottakkal kapcsolatos intézkedések (véglegesítés, előléptetés, 
áthelyezés, elbocsátás) a főapátot illette meg. A javadalmazás és végkielégítés 
vagy nyugdíj megállapítása a konvent hatáskörébe tartozott. /19/ 

A tisztek szakmai ismeretei gyarapítását szolgálta a gazdasági szaklapok 
járatása. Az 1894. évi káptalan elrendelte, hogy a jószágkormányzók és a 
gazdatisztek használatára gazdasági könyveket kell vásárolni, "az újabb 
vívmányokkal való megismerkedés" végett. /20/ A tisztek más gazdaságok 
eredményeinek megismerésére is törekedtek. Bors Mihály jőszágkormányzó 1894-ben 
Mernyén, a piaristák tulajdonában lévő birtokon járt, 1922-ben pedig a bábolnai 
tisztikar tett látogatást Szántódpusztán. /21/ 

A somogyi kerület irányításában 1905-ben újabb változás történt, amikor is 
az itteni javakat a rend központi gazdasági irányítása alá rendelték. A helyi 
felügyelet továbbra is a szántódi számtartő feladata maradt. A következő évben, 
a rendi föjószágkormányzói állás újjászervezésekor a Pannonhalmán székeló 
fójószágkormányzó, Vojnits Döme lett a somogyi javak kormányzója is. /22/ 

A Tihanyi Apátság gazdaságainak folyó ügyeit 1880-tól a tisztiszéki ülések 
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helyébe lépő tiszti értekezleteken vitatták meg a kezelőtisztek és a 
jószágkormányzó, gyakorta a főjószágkormányzó részvételével. Évente általában 
két értekezletet tartottak, az első és második félévben egyet-egyet. Az ülések 
helye változó volt: így mód nyílt a helyszínül választott gazdaság ügyeinek jobb 
áttekintésére. Az általános gazdasági témájú megbeszélések mellett speciális 
ügyekben is tartottak külön összejöveteleket: így 1909-ben a gazdasági leltárak 
elkészítése ügyében, a főkormányzó és az apát jelenlétével. A havi, illetve az 
éves számadásokat először a kerületi kormányzóhoz nyújtották be, majd innen 
kerültek a főjószágkormányzó elé. /23/ 

a tisztekről 1893-tól főapáti rendeletre 5 évente minősítvényi táblázatokat 
készítettek az apátságokban, melyekből egy példányt a főapátságban, egyet a 
tiszt közvetlen hivatalfőnökénél őriztek. A tisztek diszpozíciója is 
Pannonhalmáról történt: a követett gyakorlat szerint az új gazdasági 
alkalmazottak Írnokként kezdték szolgálatukat, s mire az intéző, ispán, kasznár, 
számvevő fokozatokat elérték, már az 5 bencés apátság több gazdaságába is 
beosztották őket, hogy a rend gazdálkodásának egészéről képet kapjanak. Más 
gazdaságokban már nagy tapasztalatot szerzett és felvételre jelentkező 
gazdászoknál néha eltekintettek ettől az alkalmazási formától: így például a 
magyaróvári gazdasági akadémiát végzett Márkly Ödön esetében, aki előbb Frigyes 
főherceg béllyei uradalmában, majd intézőként br. Wenckheim és a győri püspökség 
birtokain állt alkalmazásban. A Tihanyi Apátság gazdaságának szolgálatába 
1906-ban lépett, 1929-től volt jószágfelügyelő. /24/ 

1914-ben az addig a központi, szentmártoni gazdasághoz tartozó Ölbőn és 
Balatonfüreden tevékenykedő Gallik Oszvald lett a somogyi jószágkormányzó. A 
fürdőintézet irányítása és a jószágkormányzóság feladatainak ellátása mellett a 
Központi Gazdasági Tanácsnak is tagja volt, így a rendi gazdasági ügyekről nagy 
áttekintéssel rendelkezett. /25/ Minderre szüksége is volt, hiszen nehéz 
körülmények között, az első világháború éveiben kellett biztosítania a 
gazdaságok működését. A háborús évek -- a behívások — nemcsak a cselédség és az 
időszaki munkások tekintetében, de természetesen a tiszti személyzet számát 
illetően is komoly nehézségeket okoztak. Somogyban az erdészet irányítása 
átmenetileg a szántódi gazdaság hatáskörébe került, mert Traum János endrédi 
erdőmérnöknek be kellett vonulnia. A jabai gazdaságot Geiger Sándor tóközi tiszt 
kezelte, miután Szibelth Aladár jabai gazdatisztet elvitték katonának. /26/ 

Az 1905-ben közvetlenül a rend központi gazdasági irányításának felügyelete 
alá került somogyi részek jószágkormányzói általában pannonhalmi székhellyel, 
más gazdasági-irányítási feladatokat is ellátva tevékenykedtek. Az 1920-as 
években Vidóczy Asztrik volt a szántódi jőszágkormányzó, aki a rendi főszámvevői 
tisztséget is viselte. /27/ 

A bencés gazdaságokban alkalmazott okleveles kezelötisztek mellett a 
képzett rendi ellenőrzés csak ekkortól alakult ki. A Fend ezzel megbízott tagjai 
a Magyaróvári Gazdasági Akadémián sajátították el a szükséges gazdasági 
ismereteket. Itt szerzett diplomát Gosztonyi Nándor, Nagy Vencel, dr. Szalay 
Albert és Horváth Ányos. Tardos Vida Sopronban, dr. Pados Ottokár Budapesten 
folytatott erdészeti, illetve kereskedelmi tanulmányokat. /28/ 

A két világháború közti időszakból feltétlen említést érdemel az 1934-ben, 
Kelemen Krizosztom főapát idején született új rendelkezés, amely a bencés rend 
gazda- és erqiőtisztjeinek járandóságát szabályozta. 1791 Az erdőtiszteket 
vizsgálva a rendelet megállapítja, hogy a főiskolát végzett, okleveles 
erdészeket 1 év próbaszolgálat után véglegesíthetik. A kezdó segédtiszti 
besorolást ez esetben a helyettes erdómérnöki fokozatba való lépés követte. Az 
erdőtisztek besorolását 5 osztály 13 fokozata (1-től 40 éves szolgálatig) 
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szerint határozták meg, a segéderdőör- helyettes erdőmérnök- főerdőmérnök és 
erdőfelügyelő címek elnyerésén keresztül. Az évi törzsfizetés (1520-4280 P közt 
változott) mellé irodailleték, s az erdőmérnöki cím eléréséig havi élelmezés is 
járult, valamint különböző pótlékok, nagyrészt a családi állapottól függően 
(lakás, fűtés, világítás, családi pótlék, 2 gyermek után taníttatásukra 
ösztöndíjak, továbbá kert, tejjáradék, baromfitartás). Kisebb módosításoktól 
eltekintve ez a rendelet maradt mérvadó vizsgált korszakunk lezáródásáig. 
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TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÓDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Szili Ferenc: 

A MŰSZAKI ÉS AZ ADMINISZTRATÍV TISZTVISELŐK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEI A MIR 
KAPOSVÁRI CUKORGYÁRÁBAN A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 

Jelen tanulmányunkban a műszaki és az adminisztratív tisztviselők élet- és 
munkakörülményeit vizsgáljuk a Mezőgazdasági Ipar Részvénytársaság Kaposvári 
Cukorgyárában. 

A részvénytársaság 1889-ben a Hitelbank anyagi támogatásával alakult a 
magyar cukoripar fellendülő szakaszában. /I/ A következő években olyan 
mezőgazdasági-ipari vertikumot hozott létre, amely országosan is modellként 
szerepelt. A MIR 1890-ben 25 évre bérbevette herceg Eszterházy 44000 kat. hold 
hitbizományát, amely a cukorrépa-termesztés elsőszámú bázisgazdaságának 
számított, s 1893-94-ben felépítette a kaposvári cukorgyárat, 1916-ban pedig a 
malmot. /2/ A béruradalom termékeit — a cukorrépát és a gabonát — a 
cukorgyárban, illetőleg a malomban dolgozták fel, a végterméket pedig a belföldi 
és a külföldi piacokon értékesítették. A korlátozott terjedelem miatt ezúttal a 
MIR vállalatai közül csupán a kaposvári cukorgyárban dolgozó tisztviselők 
életmódjának a vizsgálatára vállalkozhatunk. 

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

Jóllehet a tisztviselői réteg, az iskolai végzettség és a jövedelem 
tekintetében, de még a termelés hierarchiájában sem volt egységes mégis néhány 
közös vonásukat szeretnénk megemlíteni. 

A MIR igazgatósága a tisztviselői és az alkalmazottai részére az "Általános 
Szabályzatában" rögzítette a munkaadó és a munkavállalók jogi viszonyait. /3/ Á 
szabályzat szinte sugallja a kor szellemét, egyben tükrözi a tisztviselők 
alárendeltségét, valamint azt a társadalmi hierarchiát, amely Magyarországon a 
polgári korszakot mindvégig jellemezte. Mindezek figyelembevételével is meglepő, 
hogy a részvénytársaság a középosztályhoz tartozó tisztviselőinek 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 vállalatéhoz — akár az ország távolabbi vidékeire is — bármikor 
áthelyezhetett. Ugyancsak jogában állt a felmondást minden külön indoklás nélkül 
bejelentenie. Kiszolgáltatottságukra jellemző, hogy még a házasságkötéshez is 
engedélyt kellett kérniök, vagyoni állapotukat, családi életük legféltettebb 
titkait is kénytelenek voltak bejelenteni. Nyilvánvalóan ez a jogi és morális 
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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 hatalmi és a tekintély 
pozíciójából tárgyaltak. Ugyanakkor azonban kitapintható, 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 kiszolgáltatottság 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 vesztenivalójuk. 

A tisztviselők egy része műszaki, a másik pedig adminisztratív teendőket 
végzett. Az előző csoporthoz tartoztak a vegyész és a gépészmérnökök, valamint a 
műszaki tisztviselők, az utóbbihoz pedig a cég és irodavezető, a főpénztáros, a 
könyvelő, a répatermelési felügyelők, az irdatisztek stb. A két csoport létszáma 
az 1930-as évek végéig megközelítően azonos volt, az 1940-es évektől kezdődően 
az adminisztratív tisztviselők száma gyorsabban növekedett. 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 — fiatalon mégis 
felvételt nyertek, évekig dolgozhattak a cukorgyárban, amíg az állandóan 
alkalmazottak státuszába felvételt nyertek. Ezek a "próbaévek" formálták őket, 
akkor tanulták meg az alkalmazkodást és a lojalitást^ tartózkodva mindennemű 
ütközéstől, egyben megtanulták azt is, hogy a felülről jövő utasításokat 
maradéktalanul végre kell hajtaniok. 

A rendelkezésünkre álló bérjegyzékekből összesített kimutatást 
készítettünk, amelyek másfél évtizeden keresztül 1929-1944 között tartalmazzák a 
tisztviselők bér- és jövedelemviszonyait. /4/ (1. sz. táblázat) 1933-tól 
sikerült különválasztanunk a műszaki és az adminisztratív tisztviselőket, így 
választ kaphatunk arra is, hogy milyen volt a két csoport bér- és jövedelem-
differenciáltsága . 

Közismert, hogy a cukorgyári tisztviselők jövedelmét az alapfizetésen túl a 
különböző készpénzjuttatások és a természetbeni járandóság egészítették ki. A 
készpénzjuttatások 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 rendkívüli remunerációt is juttattak az 
alkalmazottaknak, természetesen csak azokban az években, amikor a 
részvénytársaság tiszta nyeresége az átlagosnál magasabb volt. A karácsonyi 
segélyt a tisztviselők lényegében a 13. havi fizetésüknek tekintették. A háborús 
években a részvénytársaság az inflációt különböző pótlékokkal és egyéb 
rendkívüli készpénzjuttatásokkal igyekezett ellensúlyozni. A természetbeni 
járandóság értékét, a lakás használati értéke, a villany, 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 költségkiadást jelentett. A tisztviselők közül 
néhányan külön jutalmat .is kaptak gyermekeik részére iskoláztatási segély címén, 
házépítés esetén pedig nagyobb összegű kamatmentes előlegben részesülhettek. A 
kimutatásokból teljes képet kapunk arról is, hogy az üzemi hierarchiában a 
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különböző foglalkozásoknak milyen volt a rangjuk és a részvénytársaság a 
differenciált bérezésnél milyen szempontokat vett figyelembe. 

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a műszaki tisztviselők mind az 
alapfizetés, mind pedig a különböző pénzjuttatások tekintetében előnyösebb 
helyzetben voltak. Az adminisztratív tisztviselőknél az egy főre kimutatott 
alapfizetés sohasem érte el a műszakiak szintjét. (Lsd. az 1. sz. táblázatot.) 
1943-ban például műszakiak az alapfizetésben 93,42 %-kal, a készpénzjövedelem 
tekintetében pedig 65,19 %-kal jutottak magasabb jövedelemhez, mint az 
adminisztratívek. /5/ Ha a differenciált bérezés mértékét a két csoporton belül 
vizsgáljuk, 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 bérezés mértékét 
egyébként döntően a beosztás, valamint a szolgálatban eltöltött évek alapján 
határozták meg. A műszaki tisztviselők magasabb jövedelmét indokolttá tette 
magasabb iskolai végzettségük; szinte kivétel nélkül mindnyájan egyetemet vagy 
ipari főiskolát végeztek, de ezzel párhuzamosan nagyobb volt a felelősségük is, 
mivel az üzemben a zavartalan termelést elősorban nekik kellett biztosítaniok. 
Az adminisztratív tisztviselők munkája kényelmesebb volt, egyetemi végzettséggel 
nem rendelkeztek, de a felsőkereskedelmi vagy a gimnáziumi érettségi 
bizonyítvány kötelező belépőjegynek számított ezekbe a munkakörökbe is. 

Tisztviselői munkakörben alkalmaztak még ideiglenesen répaátvevőket, répa-
és munkafelügyelőket, ez azonban eléggé heterogén csoportnak tűnt, 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 adminisztratív tisztviselők bére kevesebb volt mint a 
műszakiaké, az életszínvonal tekintetében mégis azonos kategóriába tartoztak 
életmódjuk és életvitelük alapján. Kifejezetten hátrányos helyzetet csak a 
kistisztviselőknél lehetett megállapítani, de a munkásokhoz viszonyítva még ók 
is magasabb életszínvonalat tudtak biztosítani családjaik számára. 

A részvénytársaság az acfcninisztratív tisztviselőit is megbecsülte, 
munkájukat pedig értékelte. Az adminisztráció ekkor még nem devalválódott, a 
főkönyvek, a répaelszámolási naplók, a különbözö 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 számunkra az a tény, 
hogy a 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 
lakáskultúrájának és életmódjuknak az ismertetését is. /6/ Zömmel több szobás, 
összkomfortos lakásokban laktak a gyári kolonián, elkülönülve a munkásoktól. A 
lakások mérete különbözött, de még a legkisebb tisztviselői lakás is 
kényelmesebb volt az egyszobás, félkomfortos munkáslakásoknál. 

A tisztviselői lakásokat sem elősorban a szociális szempontok alapján 
osztották el, hiszen nagycsaládos tisztviselő csak elvétve akadt, többnyire egy, 
legfeljebb két gyermekkel rendelkeztek. A beosztás, a gyári hierarchiában 
elfoglalt hely alapján — a differenciáltság elvét itt is hangsúlyozva — , 
utalták ki ezeket a lakásokat, amelyeket lakóik mindennemű luxisigénytól 
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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 funkcionálisan inkább a bútorzat kiegészítő 
tartozéka volt, mivel komolyabb zenei műveltséggel nem rendelkeztek, noha 
kétségtelen, hogy gyermekeik zenét már tanulgattak. Házi könyvtáraiban Herczeg 
Ferenc, Harsányi Zsolt, Gulácsi Irén, Erdős René művei mellett Jókai, Mikszáth 
és Mőra regényei is megtalálhatók voltak, de nem volt ritka a courtsmahleri 
színvonalú könyvek olvasása sem. A műszaki tisztviselők a kampányokban 12 órát 
dolgoztak naponta, a kampány befejeztével 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 
szabad idő felhasználásának a körülményeit is megvizsgáljuk, mivel így pontosabb 
képet kaphatunk e réteg műveltségi szintjéről. Ha a szórakozási lehetőségeket 
vizsgáljuk akkor látnunk kell, hogy Kaposvár kisváros lévén, e tekintetben csak 
korlátozott lehetőségeket tudott biztosítani. A mozi kultusza ekkor élte 
virágkorát, a filmek megtekintése azonban csupán egyfajta kikapcsolódást 
jelentett, mivel azok színvonala sem művészileg, sem pedig tudományosan nem volt 
kielégítő. A színház látogatása is inkább egyfajta társadalmi eseménynek 
számított, az operettes vidéki színtársulatok, kultúra termelő 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 bezárkózottság jellemezte, 
közösséget sohasem tudtak teremteni, noha erre erőfeszítések történtek. 1939-ben 
a gyárvezetés létrehozta a Tisztviselők Társaskörét, kifejezetten azzal a 
szándékkal, hogy a gyári kaszinó termeiben kultúrált körülmények között 
szórakozhassanak. Ez a társaskör azonban nem tudott közösségteremtő kohóvá 
válni, inkább csak a könnyű szórakozást biztosította. Jóllehet ott több száz 
kötetes könyvtárat is berendeztek, látogatottsága 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 viszont már nem voltak hódolói. A fiatalok és az idősebbek azonban 
itt is elkülönültek, amely jelenség korántsem magyarázható csupán nemzedéki 
ellentéttel. Az épület másik szárnyában rendszeresen próbáló munkás-színjátszó 
csoporttal semminemű kapcsolatuk nem volt, azok előadásait nem látogatták, a 
háromlépés távolságot mindkét oldalról betartották. 

A balatoni fürdőkultúra kibontakozásának a dinamikus korszaka volt ekkor, 
amikor is az úri középosztály Abbázia helyett a tó partján kiépülő villákban 
töltötté már a nyarat. III A cukorgyári tisztviselők körében, noha anyagi 
körülményeik 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 nemzedék pedig gyógykezelésre Karlsbad, Marienbad és Badgastein 
gyógyfürdőit vette igénybe. 

A korabéli státuszszimbólumok közül néhányat megemlítünk, így többek között 
a háztartási alkalmazottak foglalkoztatását. Eltekintve a kistisztviselőktől, 
majd minden család alkalmazott bejárónőt, a módosabbak pedig szakácsnőt is. Az 
asszonyok hivatali munkát nem végeztek, reájuk hárult a gyermeknevelés és a 
háztartás irányítása. Közülük többen is tevékenykedtek különböző, elsősorban 
vallási- és jótékonysági egyletekben. 

i 

I Világnézeti és politikai magatartásukat a konzervativizmus és a vallásos 
szemlélet jellemezte, amelynek fundamentális alapjait a családi hagyományok és 
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az iskolai neveltetésük alapján alakították ki. Valláserkölcsi alapon állva — a 
politika iránt közönyösen viseltetve — a polgári társadalom statikus elvéhez 
ragaszkodtak, tartózkodva minden szélsőséges elmélettől, a progresszívtől és a 
szélsőjobboldalitól egyaránt. Politikai látókörük meglehetősen szűk volt, az 
ország fasizálódása, majd a második világháború azonban e tekintetben bizonyos 
változásokat idézett elő náluk. Ettől kezdődően körükben is kitapintható, 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 jellemezte 
őket. Az ellentmondás csak látszólagos, mivel köztudott, hogy Kladnigg Alajos 
igazgatót 1936-ban Novacsák János váltotta fel, aki az európai eseményekre 
sokkal érzékenyebben reagált, és közismerten az angolszász politika hívének 
vallotta magát. Ez a szellem jellemezte a Hitelbankot és a MIR központját is. A 
zsidó tőkével összefonódó részvénytársaság ugyanis eleve elhatárolta magát a 
szélsőjobboldali mozgalmaktól és a németbarát politikától is. Az évtizedek óta 
Angliával kiépülő üzleti 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 támasztott kritériumoknak sem politikailag, sem pedig kultúrális téren 
nem tudott eleget tenni. A tárgyilagosság kedvéért azonban meg kell jegyeznünk, 
hogy ez korántsem volt tipikusan cukorgyári jelenség, mivel a magyar 
tisztviselői réteg döntő többségét is az jellemezte. Politikai passzivitásuk és 
középszerű műveltségük folytán szellemi kisugárzásuk gyenge volt. A város 
szellemi életének formálásához nem tudtak hozzájárulni és annak kultúrális 
vérkeringésébe sem kapcsolódtak be, de nem is volt bennük ilyen törekvés. Ezzel 
szemben a cukorgyárban működő munkás-színjátszócsoport a munkáskultúra egyik 
fellegvárát teremtette meg. Kultúrális kisugárzása a városon túl a megyében is 
érvényesült. A város tisztviselői körében a MIR rangot jelentett, mivel az 
magasabb életszínvonalat tudott biztosítani alkalmazottai részére. 

A szakmai felkészültség tekintetében már kedvezőbb a kép. A gyár jólképzett 
mérnökökkel és hozzáértő tisztviselő-személyzettel rendelkezett. A műszakiak 
közül nem egy országos hírnevet is szerzett. Éppen ezért a kérdés vizsgálata 
mélyebb elemzést igényel, de ezt indokolttá teszi az a tény is, hogy előző 
tanulmányunkban a béruradalomban dolgozó agrárértelmiség szakmai műveltségéről 
már beszámoltunk. /8/ A látottak alapján kijelentettük, hogy az intézők 
felkészültsége az igényekkel még úgy, ahogy szinkronban volt, a segédtisztek 
tudása azonban már nem felelt meg a követelményeknek. E tekintetben az országos 
kép sem volt kedvezőbb. Az agrárértelmiség hiányos képzettsége a mezőgazdaság 
fejlesztésének egyik nem elhanyagolható akadályává vált. Az 1930. évi 
népszámlálás szerint 5611 fő dolgozott gazdasági tisztviselőként a különböző 
nagybirtok-üzemekben. Iskolai végzettségük azonban eléggé heterogén képet 
mutatott. Mindössze 2790-en végeztek főiskolát, az összlétszám 51,5 %-a, 8 
gimnáziumot végzett 19,5 %, 6 középiskolát 6,8 %, 4-et 19,3 csupán elemi 
iskolai végzettséggel pedig 2,8 % rendelkezett. /9/ Az összlétszám majdnem 50 
%-a tehát nem rendelkezett főiskolai végzettséggel. A statisztikákból 
kiolvasható magyar mezőgazdaság elmaradottságát — a Nyugat-Európához 
viszonyítva -- nyilván a fentiek is nagymértékben befolyásolták. 

Az iparnak, ellentétben a mezőgazdasággal, a megfelelő szellemi tőke a 
rendelkezésére állt. Az 1944-ben elkészített személyi összesítőből 
megállapíthatjuk a műszaki tisztviselők elméleti és gyakorlati felkészültségét. 
/10/ 

Kladnigg, majd utána Novacsek sokat tett annak érdekében, hogy a műszaki 



432 

szakemberek korszerű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezzenek. A 
cukorgyár mérnökei tanulmányutakon vehettek részt, meglátogathatták az ország 
legjobban felszerelt cukorgyárait, közülük többen pedig külföldön is 
szerezhettek tapasztalatokat. Vavrinecz Gábor 1933-ban a Gabona és 
Lisztkísérleti Állomás megtekintésére kapott néhány napos tanulmányutat. Négy 
évvel később — 1937-ben — pedig egy országos körutat tett Mezőhegyesen, 
Szerencsen, Selypen, Petőházán és Hatvanban, s megtekintette a korszerű 
laboratóriumokat, Szegeden pedig a paradicsomban és a konzervben lévő C vitamin 
meghatározásának módszerét tanulmányozta. A részvénytársaság, szakembereinek e 
tekintetben nem mért szűkmarkúan, mivel részt vett az Európaszerte ismert 
értelmiségi munkások csereakciójában is. 1935-ben Bajor Gyula és Martens Ágost 
mérnököket a Zuckerrafineria A.G. hallei gyárába küldték, ahol 10 napos 
cukorfőzői tanfolyamon vettek részt. 1937-ben Vizi István műszaki tisztviselő 
Ausztriában a hohenani és a brucki gyárakat látogatta meg. Egy évvel később a 
műszaki értelmiségiek csereakciójaként Lettországból Kaposvárra érkezett négy 
hetes 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 és a szervezettség, amott pedig a 
rögtönzés és a spontaneitás jellemezte a vezetést. A nemzetközi cukorpiacon 
kiéleződő harcban csak így lehetett állva maradni, a részvénytársaság csak így 
tudott versenyképessé válni. Végezetül számot kívánunk adni arról is, hogy 
milyen vezetési stílus érvényesült a cukorgyárban. 

E tekintetben könnyen elhatárolható korszakokat állapíthatunk meg, jelesül 
a Kladnigg éráját, amely több mint négy évtizedig — 1936-ig — tartott, 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 idegen állampolgárként élt Magyarországon, honosítását csak 
ekkor kérte. Konzervativizmusa olyan erős volt, hogy érzelmileg valójában 
sohasem tudott gyökeret verni. Pedig mint magánember, mint igazgató görcsös 
erőfeszítéseket tett — felszínes sikerekkel — annak érdekében, hogy 
társadalmilag is elfogadtassa magát. Rideg, szigorú, mindenben és mindenkiben 
kételkedő alkatából adódóan a barátságra alkalmatlan volt. A népszerűségre 
sohasem tartott igényt, szinte tüntetően vállalta a vezetéssel járó népszerűtlen 
feladatok végrehajtását is. Közvetlen környezete, beosztottjai és munkatársai 
szakmai tudásáért, átlagon felüli munkabírásáért tisztelték, de hozzá emberi 
közelségbe sohasem kerülhettek. Kladnigg személyében ötvöződött a jó szakember, 
a vállalkozó és a szervező. A hatalmat, a gyár irányítását azonban senkivel sem 
kívánta megosztani. Technokrata típusu vezető volt, egyéniségétől távol állt a 
demokratikus irányítás lényege, környezetétől feltétlen engedelmességet 
követelt. Vezetési stílusa, feltehetően országosan nem lehetett jellemző, mivel 
magatartása mögött látnunk kell azt a tényt is, hogy a részvénytársaságnak nem 
csupán első számú beosztottja volt a gyárban, hanem a 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 ugyanis az ismert somogyi földbirtokos, Stephaich Pál alispán 
vette feleségül. Noha a politikában tevékenyen sohasem vett részt, azzal szemben 
mindig averziót érzett, annál aktívabb volt a közéleti tevékenysége. 

Kladnigg nyugdíjaztatásával egy korszak lezárult, Novacsek már nem tartott 
igényt a parancsuralmi vezetésre. A nyugat-európai polgári demokrácia 
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filozófiáján nevelkedve egy demokratikusabb, a kor igényeihez jobban igazodó 
vezetési stílust valósított meg. Tekintélyét szakmai tudása, európai műveltsége, 
valamint emberi tulajdonságai alapján vívta ki. A gyárban lévő 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. A nyilas hatalomátvétel után 
letartóztatták, majd néhány napig internálták. így nem véletlen, hogy a 
felszabadulás után ismételten 6 állt a gyár élére. Személyéhez is köthető, hogy 
a cukorgyár volt az első üzem Kaposváron, amelyben megindulhatott a termelés. 
Novacsek beosztottjai és munkatársai körében népszerű volt, az államosítás után 
azon kevés vezetők közé tartozott a gyárban, aki továbbra is a vezetésben 
maradt, 1958-ban nyugdíjaztatásáig a gyár főmérnöke volt. 

Sommásan összegezve az értelmiségről kapott negatív és pozitív adatok 
alapján kirajzolódott előttünk egy olyan kép, amely korántsem volt csupán 
kaposvári jelenség. A tőke a szellemi és a fizikai munkát egyaránt 
kizsákmányolta, termelés-centrikus irányba ösztönözte az alkalmazottait. Mivel a 
termeléshez .a gazdasági szakismeretek maximumát várta el tőlük, ezirányú 
továbbképzésüket még anyagi áldozatok árán is biztosította. A kultúrális és 
politikai tevékenységben való elmélyülést azonban már nem tette lehetővé, így a 
tisztviselői réteg a beszűkült világnézeti horizontjával mindig megkésve az 
események után kullogot. Sem a helyi, sem pedig az országos társadalmi 
feszültségek megoldásához nem tudott alkotó módon hozzájárulni. A nemzetközi 
konfliktusokhoz pedig 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 közülük csak kevesen és megkésve tudtak csatlakozni. 
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435 1. Ml. táblázat 
á Kaposvári Cukorgyár t isztviselőinek bár- ás jövsdelsnjegyzáka /Pengőben/ 1929-194« 

Ev Tisztviselők Létszám Alapfizetés 
1 főre Jutő 
alapfizstás 

Különböző 
juttatások 
készpénzben 

Évi 
jövedelem 
készpénzben 

1 főre jutő 
készpénz 

A temáazetbenl 
Járandóság 

értéke 

összes 
jövsdelsa 

1929-

1930-

1931' 

1932. 

1933-

1934. 

1935-

1936. 

1937. 

1938. 

1939. 

19*o. 

1941. 

1942. 

1943. 

1944. 

UUszakl 
Adm. 
Együtt 
UUszakl 
Adm. 
Együtt 
UUszakl 
Adm. 
Együtt 
UUszakl 
Adm. 
Együtt 
UUszakl 
Adm. 
Együtt 
UUszakl 
Adm. 
Együtt 
UUszakl 
Adm. 
Együtt 
UUszakl 
Adm. 
Együtt 
UUszakl 
Adm. 
Együtt 
UUszakl 
Adm. 
Együtt 
UUszakl 
Adm. 
Együtt 
UUszakl 
Adm. 
Együtt 
UUszakl 
Adm. 
Bgyütt 
UUszakl 
Adm. 
Együtt 
UUszakl 
Adm. 
Együtt 
UUszakl 
Adm. 
Együtt 

10 
15 
25 
10 
15 
25 
10 
15 
25 
12 
12 
24 
12 
12 
24 
12 
12 
24 
13 
12 
25 
13 
11 
24 
15 
14 
29 
15 
12 
27 
14 
15 
29 
11 
18 
29 
11 
15 
26 
13 
20 
33 
15 
22 
37 
14 
21 
35 

57591 

70796 

78099 

70427 
36516 
28966 
65482 
50880 
41380 
92260 
36040 
31974 
68014 
52680 
36720 
89400 

42028 
26803 
68831 
50149 
39151 
89300 
68380 
67840 

116220 
71140 
50380 

121520 
81440 
65560 

147000 
99460 
80780 

180240 
137060 
106290 
243350 

2303 

2832 

3Í24 

2934 
3043 
2414 
2728 
4240 
3448 
3844 
2772 
2665 
2722 
4052 
3338 
3725 

2802 
2234 
2549 
3582 
2610 
3079 
6216 
3769 
4697 
6467 
3359 
4674 
6265 
3278 
4455 
6631 
3672 
4871 
9790 
5061 
6953 

42467 

30779 

27215 

28468 
27420 
24862 
52283 
14275 
13163 
27438 
33016 
31051 
64068 
16146 
10815 
26961 

32992 
21597 
54589 
66376 
29663 
96038 
45550 
26518 
72068 
56110 
28758 
84957 
71785 
46012 

117797 
123656 

96601 
220258 

84994 
95337 

180331 

100058 

101548 

105314 

98895 
63936 
53828 

117765 
65155 
54543 

119698 
69056 
63025 

132082 
68826 
47535 

116361 
106848 

67832 
174680 

75020 
48400 

123420 
116524 

68814 
185339 
113930 

94358 
208288 
127340 

79138 
206477 
153225 
111572 
264797 
223116 
177381 
400498 
222054 
201627 
423681 

4002 

4062 

4213 

4121 
5328 
4486 
4907 
5430 
4545 
4987 
5312 
5252 
5283 
5294 
4321 
4848 
7123 
4845 
6023 
5001 
4033 
4571 
8323 
4588 
6391 

10357 
5242 
7182 

11576 
5276 
7 9 « 

11786 
5579 
8024 

14874 
8063 

10824 
15861 

9601 
12105 

25934 

22285 

22027 

20632 
10370 

9691 
20061 

6698 
5631 

12329 
10028 

9073 
19101 
10664 
19545 
8737 
9567 

18304 
8874 
9676 

18550 
10607 

7145 
17752 
13075 
10382 
23457 
16638 
13136 
29774 
19857 
16899 
36757 

125992 

123833 

127341 

119527 
74306 
63519 

137626 

75524 
53166 

128690 
116876 

76905 
193781 
85684 
57281 

142965 
125261 
78381 

203642 
122804 
104034 
226838 
137947 
86282 

224229 
166300 
121954 
288254 
239755 
190517 
430272 
2«911 
218526 
460437 





RENDI TÁRSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÓDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Gyarmathy Zsigmond: 

ADALÉKOK KÁLLAY MIKLÓS SZABOLCSI FŐISPÁN (1922-1929), KÉSŐBB MINISZTERELNÖK 
PORTRÉJÁHOZ OLCHVÁRY PÁL NAPLÓJA ALAPJÁN 

A naplónak itt most csak azokat a részeit mutatjuk be, amelyek a Szabolcs 
megyei közélet politikai háttérjátékaira világítanak rá. Kállay Miklós /l/ 
Szabolcs megye főispáni székét 1922. február 11-én foglalta el. A találgatások 
emlegették báró Feilitzsch Bertholdot /2/, valamint Olchváry Pál gávai 
főszolgabírót is. 

"Megjelent a választási kormányrendelet." "Zoltán /3/ írta, hogy én is 
kombinációban voltam, de nem hiszem, mert egyáltalán egy lépést sem tettem." /4/ 
"Az alispán tudatta, hogy a járásom külön képviselőt kap, lépjek fel 
mindenesetre. Természetesen nem fogadhattam el az ajánlatot. Kapacitált Kállay 
Tamás és Bandi is." /5/ "Most folyik a képviselők ajánlása s engemet újból 
kértek. Hallottam, hogy a főispánságra is kombinációba kerültem, nem sokat 
törődöm vele, nem sokat veszítettem. Soha sem árt, ha az embert emlegetik." /6/ 

"Anyagi helyzetem nem engedi meg, hogy előremenetelem érdekében akciót 
fejtsek ki, mert a jó lakást és a 3 "hold kertet itt nem hagyhatom. Ez a 
természetbeni járandóság ma megfelel évi 120.000 koronának, felülmúlja a 
legmagasabb fizetést." /7/ 

I. 

Ki volt Olchváry Pál? 

Nagy Iván a családról azt tudta, hogy régi Abaúj vármegyei adományos 
birtokos család. Zemplén, Ung, Szabolcs és Szatmár megyében is birtokosok 
voltak. A naplót író Olchváry Pál az ősi család szatmári vonalának a 
leszármazottja. /8/ Apja Olchváry Lajos Szatmár vármegye aljegyzője volt, anyja 
Szunyoghy Ilona, Szatmár megyei földbirtokos családból származott. Pál 1864-ben 
Dengeleg (Szatmár megye) községben született. 1890. január 1-től Mándokra 
szolgabírónak választatta meg a megyei törvényhatóság. /9/ Működése második 
évében kihágási ügyekben való eljárásra is felhatalmazták. /10/ Az alispán 1894. 
január 2-től áthelyezte Kisvárdára szolgabírónak, mert Angyalossy Pál, kisvárdai 
járási főszolgabíró betegsége miatt a helyszíni tárgyalásokat nem tudta ellátni, 
s mivel Olchváry Pál szolgabíró gyakorlottabb volt, mint a Kisvárdán lévő Koczog 
József szolgabíró, ezért helyet cseréltek. Az alispán tehát Olchváryt 
alkalmasnak találta önálló munkavégzésre is. /II/ 

"Ügyszeretete és dicséretes szorgalma megelégedésemet kinyerte" — írta 
1895-ben Olchváryról Mikus főjegyző egy szolgálati bizonyítványban. /12/ 

Rövid ideig tartott a kisvárdai szolgálat, mert 1895 és 1899 nyara között 
már árvaszéki ülnök volt. 1899. július 1-től pedig a főispán a főszolgabíró 
helyettesítésére nevezte ki Gávára. Innen nyugdíjazásáig már nem ment el, még 
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akkor sem, amikor rövidebb ideig két alkalommal is miniszteri biztosként 
működött. /13/ A megyei közgyűlés közfelkiáltással, mint egyedüli pályázót 
megválasztotta 1899. november 1-től kezdődően Gáva székhellyel a dadai felső 
járás főszolgabírójának. /14/ 

Olchváry a származására nézve rátarti dzsentri volt, aki úri jogainak 
bizonyságára, a család ősi jogainak bizonyítására többször tett hivatalos és 
magán jellegű lépéseket, erre a költségeket sem sajnálta. Az 1926. évi bécsi 
kirándulását arra is felhasználta, hogy visszaszerezze az iratait. 

"Reggel elmentünk a Bankgassei magyar házba a magyar követségre, ahol lovag 
Alth Valdemár fogadott. Nekem megígérte, hogy a kamarási ősfámat az iratokkal 
együtt, melyet 1917-ben a kabineti irodába nyújtottam be, felkutatja. ígéretének 
eleget is tett s irataimat másnap este meg is kaptam." /15/ "Hazahoztam a 
kamarási ősfát is, be fogom rámáztatni. Szépen vannak a címerek megfestve, 
nagyon tetszik mindenkinek." /16/ 

Ez az ősi származás vértezte fel Olchváry Pált azzal az úri magatartással, 
ami ősi jusson adott neki közéleti szereplésre jogot, s az arra egyébként is 
alkalmas világban a díszmagyarban való megjelenésre alapot. Birtoka nem volt, de 
voltak ősei és volt hivatali méltósága, ezek tették alkalmassá arra, hogy a 
megyei és országos úri és politikai összejöveteleknek, hivatalban és fehér 
asztal mellett, meghívott résztvevője legyen. Olchváry magabiztosan vállalta ezt 
a szerepet. A maga módján puritán életet élt, ha kártyázott is, inkább az úri 
hölgyek szórakoztatására filléres alapon. Szeszt nem fogyasztott, gyomorbaja 
miatt. A fehér asztal mellett is nem a lakoma, hanem a politika, az úri társaság 
tartotta. A Nyíregyházi Kaszinónak 51 éven át volt tagja, majd 1938-ban annak 
dísztagja lett. /II/ 

Pozícióját erősítette 1923-ban a kormányfőtanácsosi kinevezése. 

Kétszer volt miniszteri biztos. Először 1917-1919 között, amikor "az 
Országos Közélelmezési'Hivatalt vezető magyar királyi miniszter úr leirata 
szerint a vármegye egyik kiváló és a közszolgálat terén mindenkor érdemdús 
működést teljesített tisztviselőjét, Olchváry Pál dadai felső járás 
főszolgabíróját miniszteri biztossá kinevezni méltóztatott." 

A megyei közgyűlés Olchváryt illetményének meghagyása mellett, működésének 
tartamára szabadságolta. Mint ilyennek mi volt a kötelezettsége? 

"A helyi hatóságok összes közélelmezési tevékenységének állandó 
ellenőrzése", s ennek során a kiosztott közszükségleti cikkek kiosztásának 
ellenőrzése, a közélelmezési ügyben kiadott rendeletek végrehajtásának 
ellenőrzése, a törvényhatóságok és községek közélelmezési tevékenységének 
hatályos felügyelete. Ebben a munkában kinevezett helyettesként működött közre 
Kausay Tibor megyei gazdasági felügyelő és a hivatal rendelkezésére állt még egy 
adminisztrátor is. 718/ 

Másodszor 1923-1924 között működött Olchváry miniszteri biztosként, amikor 
a lakásügyi miniszteri biztosságot látta el, "az ügyek sok dolgot adnak ... 
pedig igazán kurtán végzek velük." /19/ 

Miután a népjóléti miniszter beszüntette a nyíregyházi kerület működését, 
"elismerése mellett felment a lakásügyi miniszteri biztosi teendők ellátásától. 
Sok kellemetlenségtől szabadultam meg, de el is vesztettem havi félmillió 
koronát." 720/ 
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Rendszeresen gyarapította könyvtárát és elég sokat költött folyóiratokra. 
"A Leipziger Illusztrierte Zeitung-ra 150.000 koronát elküldtem Bécsbe, ma 
kaptam értesítést, hogy a negyedévi előfizetési díj 166.000 korona és a portó 
65.000 korona, elég sok, de a lap nagyon szép és sok élvezetet szerez. Igazán 
erőmön felül költök lapokra, járatom a Budapesti Hírlapot, Magyarságot, a 
Természettudományi Közlönyt, a Leipziger Illusztrierte Zeitungot, a Le Matin-t." 
/21/ "Olvasok és olvasok, a gyermekkori tudnivágy állandó tanulásra ösztökél, 
különben elég ok van a filozofálásra. Nagyon, de nagyon forrongó világot élünk, 
aminek oka nézetem szerint a tömegek ébredésében rejlik, pedig nincs valami 
veszedelmesebb az ilyen átmeneti állapotnál, midőn a műveletlen tömeg uralomra 
vágyik, s midőn a mai civilizátió csúcspontján álló kultúrember is csak 
tapogatózva keresi az igazi tudás országát. A mindenség titkai előtt éppen olyan 
tehetetlenül és elkábultan állunk, mint Afrika vadjai, vagy 4.000 év előtti 
őseink. A néptömeg kezdi megirigyelni a művelt gazdag ember kultúrvilágát, 
igyekszik azt lerombolni, hogy a romokból nyereséget lásson. Nehéz probléma a 
bolsevizmus kérdése. A kultúrált népréteg igyekszik a veszélyt elhárítani, 
igyekszik a javak arányosabb megosztásának útját megnyitni, azt egyengetni. 
Rossz úton jár. Földosztással nem lehet a népet kielégíteni, mert annyit nem 
kaphat, hogy eljövendő kultúrigényeit kielégíthesse, csak erőt nyer a további 
romboló munkára. A reformerek nem képesek magukat a tömeg életnézetébe beleélni, 
nem hiszik vagy nem tudják, vagy hinni nem akarják, hogy a műveletlen, vagy 
félművelt ember, a paraszt és a munkás egészen másként látja a világot, a 
hatalom birtokában az csak rabolni, rombolni és gyilkolni tud. Ezért vagyok én 
konzervatív s ezért kárhoztatom azokat — nálunk Apponyít és Andrássyt — , akik 
az általános titkos szavazati joggal fegyvert adnak a tanulatlan tömegek kezébe. 
Jó törvények és jó bírák kellenek, nem földreform földfelosztás alakjában. A jó 
törvények vannak hivatva a mértéktelen vagyonok felhalmozódásának 
megakadályozására, de a magántulajdon biztosítandó, mert csak egyéni 
érvényesülés lehetősége viszi előbbre a kultúrát s ezzel az egész emberiség 
jólétét. A kultúra rombolókat könyörtelenül lehetetlenné kell tenni." /22/ 

Vitatkozhatnánk ennek a világnézeti vallomásnak néhány következtetésével, 
természetesen már nem azért, hogy Glchváry filozófiáját kiigazítsuk, hanem 
olvasóink kedvéért, mégis szó nélkül hagyjuk, mert Olchváry bemutatásával 
elsősorban naplója hitelességének, állításai nézőpontjának forrásaira, • mit, 
mikor, miért mondott vagy tett megértésének a segítésére törekedtünk. Ilyen volt 
ez a nem egészen tipikus szabolcsi, közhivatalnok dzsentri. így jobban megértjük 
naplójának következő sorait, s ót magát is. 

Betöltötte a 66. életévét, amikor a közszolgálatot befejezte, de a közéleti 
szereplést nem. 

"Hazajöttem Nyíregyházáról, tegnap volt a rendkívüli közgyűlés, 
nyugdíjaztak. Virányi Sándor terjesztette elő kérelmemet, szép elismerést 
kaptam, többször megéljeneztek. Pár szóval megköszöntem a törvényhatóság eddigi 
támogatását s felajánlottam további szolgálataimat. Újból lelkes éljent kaptam. 
Megválasztottak a kisgyűlés rendes tagjául. Nagy hatásköre lesz e 24 tagú 
bizottságnak." /23/ 

Többször kecsegtették főispánsággal hívei és barátai, ö inkább 
képviselőségre, majd egyre többször a felsőházi tagságra pályázott. 

Vallassuk meg még a naplót arról, hogy mit tud Kállay Miklósról, aki 1922 
és 1929 között Szabolcs megye főispánja volt. 
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II. 

Nagykállói Kállay Miklós (1887) középiskoláit Budapesten végezte el, jogot 
hallgatott ott, majd Párizsban, Zürichben és Berlinben folytatta egyetemi 
tanulmányait. 1910-ben lépett Szabolcs vármegye szolgálatába, mint közigazgatási 
gyakornok. 1914-ben Kisvárdára nevezték ki szolgabírónak, ahonnan átkerült 
Nagykállóba. A forradalmi események már ott érték. 1919-ben "erős kézzel 
csakhamar visszaállította a rendet." 1919 májusában nyugdíjba vonult és rövid 
ideig nem vett részt a közéletben, hanem kállósemjéni birtokán gazdálkodott. 
1922-től volt Szabolcs megye főispánja. Erről az időről a korabeli monográfia 
azt írja, hogy "az ö egyéniségének rendkívül sokat köszönhet a vármegye, hogy e 
roppant nehéz időkben meg tudott maradni azon a helyen, ahol már állott. 1929 
novemberében m. kir. kereskedelemügyi államtitkárrá nevezték ki s így odahagyta 
azt a széket, amelyben édesatyja a nagy Kállay András ugyancsak hosszú 
főispánsága alatt öregbítette a Kállayak érdemeit." /24/ Később, 1932-1935 
között ez a nagybirtokos a Gömbös Gyula kormányában földművelési miniszter volt, 
majd Bárdossy László lemondása után miniszterelnökként működött 1942 márciusa és 
1944 márciusa között. /25/ 

Olchváry Pál naplójából azokat a feljegyzéseket tesszük közzé, amelyek 
Kállay Miklós Szabolcs megyei főispánságának olyan epizódjait tárják fel, 
amelyeket csak olyan ember ismerhetett,, aki belelátott az úri politika 
praktikáiban, hiszen annak maga is részese volt, de aki mégis bizonyos mértékig 
kritikus szemmel fogadta a Kállay uralmat, megjegyzései a háttérpolitika 
összefüggéseire mutatnak rá. 

"A választásokra már beszélnek jelöltekről. — (1922. február 25.) — 
Nyírbátorba Gömbit (Erdőhegyi Lajoskát), Kemecsére Mikecz Ödönt, Nagy Kállóba 
vagy Nyíregyházára Újfalussy Dezsőt emlegetik." "Főispánnak-Kállay Miczát és br. 
Feilitzsch Bertholdot jósolgatják." "Megjelent a választási kormányrendelet, hír 
szerint Kállay Miklós az új főispán. 11-én lesz a beiktatása és 13-án értekezlet 
a választások ügyében." /26/ "Kállay Miklóst csakugyan kinevezték főispánnak, 
sógora Kállay Tibor pénzügyminiszter erősen protegálta." /27/ 

Április 4-én délután Olchváry Pál már az új főispánnal tárgyalt a 
választásról. "Tegnap és ma a választás érdekében beszéltem a jegyzőkkel, 
bírókkal és másokkal. Csúnya dolog a korteskedés, de az egységes párt érdeke 
megkívánja." "Április 11-én, kedden Nyíregyházára utaztam, ahol délig Kállay 
Miczával (= Miklóssal) a választásokról beszélgettünk. Ebéden nálok voltam." 
"Tegnap délelőtt nagy küldöttséget, Gáva, Buj és Berczelről vezettem vásár 
ügyben a főispán elé. Nagyban folyik a korteskedés, remélem szép többsége lesz 
Veres Ferencznek." /28/ 

1922. április 20. megtörtént Kállay Miklós főispáni installációja. Itt volt 
Kállay Tibor pénzügyminiszter is. Az új főispán csinosan beszélt és bankettet 
adott. Este városi bankett volt a miniszter, mint képviselőjelölt tiszteletére. 
Ugyanakkor szép társaság gyűlt össze a Korona étteremben s két óráig jól 
töltöttük az időt. Én Zuli és Helén között ültem. Ott voltak a főispánék, Jármy 
Menyhérték, Kállay Rudiék, később a miniszter és kísérete, Kállay Tibor Zulival 
még Tánczra is kerekedett. A sógor (Meskó László) ünnep előtt hirtelen rosszul 
lett, így elmaradt az ünnepségről. A miniszter meglátogatta." /29/ "Kiváló ember 
ez a Kállay Tibor, reméljük rendbehozza az ország háztartását. Szépen, okosan, 
logikusan beszél. Nem ígér aranyhegyeket, mint elődje Hegedűs, de reméli, hogy 
ha a régi konszolidált állapot visszaáll, valutánk újabb esésnek nem lesz 
kitéve, a kurzus stabilizálódni fog. Én ugyan azt hiszem, pénzünk csak akkor fog 
megjavulni, ha Németország talpra áll. Ez irányban haladást jelez a genuai 
konferencia alkalmával teljesen váratlanul femerült német-orosz megegyezés. Nagy 



441 

felfordulást okozott és sikere még kétséges. Mindenesetre mementó móri 
Franciaország részére és biztató jövő pirkadása nekünk." /30/ 

Több társasági estélyen találkoztak Kállay és Olchváry, a megye úri 
társasága, köztük br. Molnár Viktor nagyszállási házszentelője, majd a november 
eleji agarászat, melyen Rakovszky Iván belügyminiszter is részt vett, adott 
alkalmat a mulatságra, közeledésre. 

"A polgármester ellen készül nagy fegyelmi, megkérdezte tőlem a főispán 
hajlandó vagyok-e helyettesítést vállalni. Természetesen azt válaszoltam, hogy 
magasabb igényeim vannak, az államosításkor fogom kérni támogatását. Említette, 
hogy a kormányzó vonakodik főszolgabírónak magas kitüntetést adni, mert akkor 
igen sok pályázó lesz. A Diószeghy információja ezzel ellentétben áll. Azt is 
említette, hogy szóba kerültem a debreceni főispánságra, de oda nem tartanak 
elég jó kortesnek, amiben igazuk is van, mert nem óhajtok Balthazárékkal és a 
komisz szocialistákkal vesződni." /31/ 

"Tegnap mentem be MOVE gyűlésre, az estét éjfélig Kállay Miklósnál 
töltöttem, Rakovszky Pista ezredessel és Emillel bridgeztünk. Ott volt Orosz 
Sándor is. Kállayné beszélte, hogy Zuliék Pesten folyton mulattak, Izsák Elemér 
10 milliót nyert a részvényeken és a Hungáriában fényes bált adott. Gencsy 
Karcsi is több milliót nyert kártyán. Az egész birtokos osztály Pesten dőzsöl, 
mintha vesztét érezné. — Annál nagyobb nyomorban van a tisztviselő osztály." 
/32 / 

Végül is Olchváry megkapta a kitüntetést. 

"Reggel Nyíregyházára utaztam délelőtt beszéltem a főispánnal, aki azt 
állította, hogy a kitüntetésem kieszközlése neki nagy nehézségekbe ütközött, 
mert főszolgabírót nem-akartak ily magas kitüntetésben részesíteni." /33/ 

1923. május 6-án a kormányzó és felesége zászlószentelésre Nyíregyházára ' 
érkezett. Nagy volt a fogadtatás. A Koronában 3.000 koronás díszebéd volt 
terítve 250 főre. Az egész teremben perzsaszőnyegekkel volt telerakva, még az 
ablakok is, ezért az ebéd villanyfénynél volt megrendezve. Olchváry, mint 
újdonsült kormányfőtanácsos elég jó helyre került. 

"Egyetlen pohárköszöntő hangzott el, mondta a főispán. A nevének említésekor 
mindenki felállott s maga Horthy is állva hallgatta végig a sikerült tósztot. A 
ebédhez zsakettbe öltöztünk. Ebéd után én a Bay Gábor autóján mentem ki a 
lóversenyre. Ott egy kis tribünön a főispánná bemutatott Horhynénak s volt 
alkalmam a kormányzóval is néhány szót váltani, emlékeztetve őt a pesti 
tisztelgésünkre." "A díjak nagy részét Gencsy Károly nyerte. Részt vettem a 
főispán nagyon szükkörű teáján is. Ott is volt alkalmam a kormányzóval 
beszélgetni felemlítve neki, hogy nagy reményeket fűzünk a Bethlen párizsi 
útjához. Financiális szempontból ő is reménykedik, de a mérséklet politikájának 
a híve, nem engedi, hogy fejjel menjen az ország a falnak. A teán jelen voltak 
még br. Buttlerék, Erdőhegyi Feri és a felesége, az alispánná, Zulina és a 
tisztnek. Többen elkéstek a verseny miatt, így Lajosék, Nozdroviczky Lászlóék, 
stb. — Az egész ünnepség program szerűen folyt le és a kormányzó látható 
megelégedéssel távozot este 7 órakor. Autók is állottak rendelkezésére. Kállayék 
nagyon kitettek magukért, nagyban ment náluk minden. Félek, a nagylábon élés 
tönkre teszi őket." /34/ 

1923. július 8-ára nagy vendégvárás volt a dadai felső járásban. "Reggel 
9-kor fogadtuk a vasútnál a miniszterelnököt, továbbá Rakovszky Iván, Kállay 
Tibor, Valkó Lajos minisztereket és a szép számú' nemzetgyűlési képviselőket. 
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Bandérium, szép kocsisor. — A megyeházán az alispán tartott üdvözlő beszédet, a 
nagy terem pompás villásreggelit szerviroztak. Az alispán engem és Péchy Gyulát 
bemutatott Bethlennek. A 11 órai népgyűlésen a tűzoltó laktanya tágas udvarán 
úgy Rakovszky, mint főleg Bethlen kiváló beszédet tartottak, ékes szavakban 
ecsetelvén a szomorú kül- és belpolitikai helyzetet. A politikai nyilatkozatok 
messze túlszárnyalták a szokásos kijelentéseket. Mély benyomást keltett a 
miniszterelnöknek a banketten elmondott tósztja is. Vencsellőn sok nép gyűlt 
össze, hogy meglássa a minisztereket, akik 5 autón jó későn, 12 óra felé 
érkeztek meg. Üdvözöltem a miniszterelnököt és rövid szavakban megköszöntem a 
kormány segítségét, amely lehetővé tette az oláhok által 4 év előtt felperzselt 
község újjáépítését. Beszélt még a jegyző is, mire Bethlen pár szívélyes szóval 
megigérte a további segítséget is. Egyik autón volt részemre is hely. Gáván és 
Tiszabercelen át a Tisza töltésen végig egy kis óra alatt értük el a Kállay 
Bandi halász házacskáját, melyet a hullámtérbe közvetlen a folyó mellett beton 
talpazatra, gyönyörű füzes, erdős helyen épített. Igazi 2 helysigéből álló 
remetelak, ahol a Kállay "nemzetség" fényes halász ebédet adott, s halászattal 
szórakoztatott. Annyi bizonyos, hogy a Tisza partján egyszerre 4 miniszter még 
soha nem volt együtt. Ott volt a megye részéről az alispán, a főjegyző, Kausay 
Ödön, Erdőhegyi Feri főszolgabírók, továbbá Almássy László az egységes párt 
ügyvezetője, br. Maillot, br. Waldbott, gr. Teleki, Erődi Harrach:, Szabó Zoltán, 
Nánásy, Moser, Karafiáth, Görgey István, Erdőhegyi Lajos, Kállay Tamás 
képviselők, Kállay Emil, Ubul, Bandi, Miklós, Jármy Menyus, gr. Pongrácz Jenő a 
hosszú, Thaly Zsiga, Orosz Miklós és Gyuri, Kriston Feri, Barabás, stb. A 
vármegyei hajdúk szolgáltak fel és Görbe muzsikált. Volt csónakázás, Bethlen meg 
is fürdött, pedig a víz is hideg volt, a szél is fújt. Erdőhegyi Feri énekelt. 
Szóval mulattunk. Én Maillotval és Waldbottal 1/2 6-kor indultam és 37 perc 
alatt értem Vencsellőre sport toilettben, mert a' halász-lakban volt módom 
átöltözni. Társaim tovább utaztak, én pedig bementem Hoferhez bejelenteni, hogy 
a miniszterelnök, akit a Kuné kéréséről még a plébános tájékoztatott, a későbbi 
órákban látogatja meg. 1/2 8 - 1/2 9-ig egy egész órát töltött Bethlen nálunk 
gr. Hoyossal. Időközben a többiek is megérkeztek, de csak Rakovszky és gr. 
Pongrácz jöttek be. E miatt Tamás türelmetlenkedett is midőn kimentem s 
megmondtam, arra kéri őket a miniszterelnök, ne várjanak, hanem lassabban 
menjenek. Sehogy sem tetszett a Kállayaknak, hogy Hoferhez, az ő kebelbarátja, 
br. Molnár Viktor halálos ellenségéhez Bethlen leereszkedett. Engemet ott 
marasztottak vacsorán és 10 óra után a grófné Kunóval együtt kocsin haza 
kisért." "A főispáni titkár telefonált, hogy. a főispán beszélni akar velem. 
Gyanítom, hogy a miniszterelnök látogatása Vencsellőn nem tetszik neki. — 
Estére bementem. (1923) július 12. Délig a lakásügyekkel voltam elfoglalva. Az 
alispán figyelmeztetett, hogy Kállay Mica nagyon dühös rám, de álljak a 
sarkamra. A déli órákban fogadott s bárha igyekezett szíveskedni, hamarosan 
elfogta a düh, nekem tulajdonította, hogy neki és a minisztereknek a Hofer 
kapuja előtt várakozni kellett. Kifogásolta, hogy én mint főszolgabíró 
megengedtem, hogy a r. cath. pap a Hofer meghívását Bethlennek átadhatta s hogy 
én este, midőn visszajött, nem jelentkeztem nála az utcán. Szóval a "rendezés" 
hibái miatt, illetve evvel az ürüggyel támadt rám. Természetes, hogy nem 
maradtam adósa s a pourparlé oly hangosan folyt, hogy kettős párnázott ajtón 
áthallatszott a diskurzus. Végre is engedett, de azt hiszem, azt gondolja, hogy 
én szceniroztam ezt a vizitet." /35/ "írtam Hofernek, akadályozza meg esetleges 
nyugdíjazásomat, mert Barkőczytól azt hallottam, hogy ez az eset nincs kizárva. 
Hofer nyomban válaszolt s Ígérte, hogy azonnal megtesz mindent ami hatalmában 
van, s amint ismerem meg is fogja tenni, mert tudja, hogy a Kállayak 
bosszúállóak. Majd meglátjuk." /36/ 

"Július 3. Részt vettem Orosz Miklós temetésén Dombrádon. Ott volt a megye 
szine-java." 
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Ott voltak a főispánék is, akik kisvonaton együtt érkeztek Olchváryval. 

"Lajos a csepegő esőben előre sietett s az első kocsiba ült, én vele 
mentem Mikecz Ödönnel és Barkóczyval. Ezért persze a főispán újra felhúzta az 
orrát, nem szólt semmit, csak az alispán említette, hogy haragszik. Én mondtam 
az alispánnak, hogy Dombrádon nem vagyok főszolgabíró, így egy régi ismerős 
temetésén épen oly privát vendég vagyok, mint bárki más. De persze a szertelen 
hiúság és ostoba Kállay gőg sokat pretendál, de én arra nem sokat adok." /37/ 

Újabb súrlódásra adott alkalmat az, hogy Olchváryt a járásban ott töltött 
25 évének tiszteletére jubileumi ünnepségen köszöntötték. Ez még az alispánnak 
sem nagyon tetszett, "azt mondja nem plyan időket élünk. Arra persze nem volt 
válasza, hogy akkor Nyíregyházán az egyik bankett miért éri a másikat. Különben 
eddig Nyíregyházáról 16-20-an jelentkeztek. Egy cseppet sem bánt, ha a főispán 
és az alispán elmaradnak. Utálom a pöffeszkedő, irigy frátereket." 

"1926. okt. 10. Nagy kellemetlenségem volt, a pimasz Kállay Miklós reám 
támadt, hogy az autóverseny útján rendetlenséget észlelt. Ma volt ugyanis a nagy 
autóverseny Debrecenből indulva Rakamazon és Vencsellön, Gáva, Tiszabercel 
érintésével Kisvárda felé. A főispán dühös volt, mert lemaradt a gyorsasági 
versenyből. Nagyon bosszantott az eset, autón utána küldtem Horváthot 
(szolgabírót), tudakolja meg, hol volt rendetlenség. Csak annyit tudott mondani, 
hogy a leventék későn sorakoztak, a csendőrök rossz oldalon állottak, 
Vencsellőnél a gyerekek az úton átszaladtak. Persze ily bánásmód után a gávai és 
a vencsellői jegyző és bíró ellen azonnal elrendeltem a fegyelmi vizsgálatot." 

"Nyíregyházán azt beszélik, hogy Kállay Miklós beadta lemondását." /38/ 

A hír ellenére is a visszavonulásra gondolt Olchváry, "mert nem érdemes 
tovább szolgálni, különösen a mai itteni rezsimben." /39/ 

"1932. szept. 29. Ma este nevezték ki Gömbös Gyulát miniszterelnökké. Kötve 
hiszem, hogy alakítandó kormánya hosszúéletű legyen." "okt. 1. A régiből 
Gömbösön kívül csak Keresztes Fischer belügyminiszter maradt meg, Kállay 
Miklósnak Bethlen kierőszakolta a földmívelésügyi tárcát. Persze egy tönkrement 
birtokos alkalmas lesz az országos gazdálkodásra." /!/ 

+ + + 

A naplóból nagyon sok kérdéshez kaphat a kutató adatokat. A közélet 
dolgairól, a bel- és külpolitikáról az eddig említetteken túli eseményekről, 
közlekedésről, kultúráról, könyvtárakról, a mozik és szinház műsoráról, 
étlapokról, menükről s nem utolsó sorban az árakról. Mi itt most ezt a két 
szabolcsi dzsentrit idéztük fel, és miközben Olchváry lerántotta a leplet főnöke 
megyei machinációiról, önmagán át elénk tárta a szabolcsi közigazgatási 
dzsentrit, aki lehetett ugyan józan életű, de hazafiságának csúcsa a 
díszmagyarban merült ki. Embersége is és közhasznú szervező tevékenysége is csak 
a jómódú parasztokig hajolt le kivételesen, igazán az urak között érezte jól 
magát, s ha ellene volt is a mágnásoknak, barátai a nagybirtokosok, a nagybérlók 
voltak és boldog volt, ha valamelyik báró, gróf, vagy főherceg közelében 
ülhetett a díszvacsorán. 
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JEGYZETEK 

/l/ Szabolcs - Szatmár Megyei Levéltár, továbbiakban SzSzML. XIV. 14. 2. 
kötet. Olchváry Pál naplója. Az idézet 1922. március 11-nél. 

/2/ Br. Feilitzsch Berthold 1867. július 15-én született Török-Kanizsán. 
1897. áprilisában Szabolcs vármegye főispánjává nevezték ki. Később 
Békés megye főispánja volt. Kállay Miklós kinevezésekor nem volt 
hivatalban. 

/3/ Olchváry Pál testvére, az egy évvel idősebb Zoltán, Debrecenben 
Királyi tábla elnök, a legmagasabbra jutott, kegyelmes úr lett. A 
fiatalabb fiútestvér, Lajos beteges, korán meghalt. Nagykálióban 
közjegyzőként működött. Ilona Nyíregyházán a köztiszteletben álló 
Meskó László országgyűlési képviselő második felesége. Lilla és Margit 
nem mentek férjhez, Olchváryval éltek együtt, háztartását vezették 
Gáván, majd Tiszabercelen és végül Nyíregyházán. 

/4/ 1922. március 10. 14. p. 

/5»/ Kállay Tamás Kállay Miklósnak a bátyja, volt országgyűlési képviselő, 
Kállay András törvényhatósági bizottság tagja. 1922. március 11. 14. 
P-

/6/ 1922. március 11. 14. p. 

Hl 1922. február 25. "Az árakra jellemzőek a következők: Ma hoztam 
Nyíregyházáról 3 kgr kávét 1.200 Koronáért, 5 kgr rizst 300, 6 kgr 
kását 216, 2 kgr borsót 144 és 1 kgr porcukrot 108 Konoráért. Gáván 
egy mázsa burgonya ára 1.200 Korona, egy mázsa széna 1.000 Korona." 
1922. február 26. 13. p. 

/8/ Nagy Iván: Magyarország családai. Pest, 1861. 218. és 328. p. 

131 SzSzML. IV. B. 411. Közig. biz. jkv. 1898. dec. 27. 4.271/Bgy. hat. 

/10/ SzSzML. IV. B. 411. 20/eln./892. 1892. ápr. 11. Tiszai járás fószolga-
bírája. 

/II/ SzSzML. IV. B. 411. 11/364/1893. asz. 15.084/1893. isz. 

/12/ SzSzML. IV. B. 411. 11/201/1895. asz. 9.658/1895. isz. 

/13/ Háger idézett mű 332. p. és SzSzML. IV. B. 411. 18.960/1899. június 
24. Főjegyző. 814/1899. Főispán. 

/14/ SzSzML. IV. B. 411. 462/1899. Bgy. 19.050/1899. K. sz. 

/15/ 1926. szept. 21. 289. p. 

/16/ 1927. jan. 14. 308. p. 

/17/ 1938. február 20. 292. p. 

718/ SzSzML. IV. B. 455/1917. asz. 28.321/1917. isz. 



445 

/19/ 1923. január 24. 70. p. 1923. február 5. 71. p. 

/20/ 1924. május 21. 159. p. 

/21/ 1925. április 13. 211. p. 

/22/ 1925. december 30. 197-198. p. 

/23/ 1929. december 10. 48. p. 

/24/ Háger i.m. 293-294, 296. p. 

/25/ Új idők lexikona XIII-XIV. k. 3.604. p. Új Magyar Lexikon Kállay 
Miklós címszó alatt. 

/26/ 1922. március 3-5. 13. p. 

1211 1922. március 10. 14. p. 

/28/ 1922. április 6-7. 16. p. 

/29/ Uo. 18. p. 

/30/ Uo. 

/31/ 1932. július 15. 2. k. 62. p. 

/32/ 1923. február 22. 74. p. 

/33/ 1923. március-16. 77. p. 

/34/ 1923. április 13. 87-88. p. 

/35/ 1923. július 5., 7. és 12. 99-101. p. 

/36/ 1923. október 16. 121. p. 

/37/ 1924. június 5. 165. p. 

/38/ 1929. szeptember 29. 2. k. 39. p. 

739/ 1929. október 5. 2. k. 40. p. 
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TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÓDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Zachar József: 

MAGYAR HUSZÁROK A 18. SZÁZADI FRANCIA HADERŐBEN 

A közös Habsburg-ellenességre épülő 17. századi francia-magyar katonai 
együttműködés egyik vetületeként a harmincéves háborútól kezdődően időról-idöre 
megjelentek magyar könnyűlovasok a francia haderőben. 1635-ben azután a 
nagyhatalmú Richelieu bíboros javaslatára megszervezték á "cavalerie hongroise", 
azaz a "magyar-̂  lovasság" három ezredét. Ezekben a magyar minta alapján 
szervezett könnyulovas egységekben valóban szolgáltak magyarok is, többségüket 
tekintve azonban nem magyarokból álltak. A szabad toborzással rendkívül nehéz 
volt biztosítani a megfelelő felszereltségű és gyakorlatú katonákat. így 1656-ig 
mindhárom ezredet feloszlatta a hadvezetés. 

Magyar katonák nagyobb számban való francia földre kerülése a 
Thököly-felkelés hanyatló szakaszától kezdődően az 1680-as évek második felében 
figyelhető meg. A francia hadvezetés azonban kezdetben nem ismerte fel újabb, ez 
esetben már összetétele szerint is magyar könnyűlovas ezred alapításának 
szükségességét. Az érkezőket részben a meglévő lovasezredekbe osztották be, 
részben lovukat elvéve, gyalogszolgálatra kényszerítették. 

A magyar szökevények számának gyarapodása egy korábban Habsburg-
szolgálatban állt német tiszt, Croneberg (más forrásokban: Corneberg) báró 
figyelt fel, és 1692. október 19-i keltezéssel ezredtulajdonosi kinevezést és 
toborzási engedélyt eszközölt ki XIV. Lajostól. Az ezredalapítási pátens 10 
században szolgáló 500 huszár toborzását rendelte el. Egy-egy fö felfogadására a 
kincstár 230 livre-t utalt ki. Dangeau korabeli naplóbejegyzése szerint az új 
ezredtulajdonos közölte: "Arra számit, hogy a császár huszárai dezertálnak és 
csatlakoznak". Hozzátette: "Közülük már huszonnégy van a flandriai hadseregnél". 
A tervezett létszám elérése azonban i magyarok bizalmatlansága miatt nem 
sikerülhetett. Kezdetben csupán egy 50 fős teljes századot és egy 38 fós 
századot sikerült Cronebergnek felállítania. Ezek sem mind magyarok voltak. 
Amikor 1693-ban ez az egység az ugyancsak német Jakob-Andreas Mortany ezredes 
tulajdonába került, megszaporodtak a pfalzi örökösödési háborúban, átszökő 
magyarok. így végülis a hat században az 1697-ben bekövetkezett feloszlatásig 
folyamatosan 200 fő szolgált. Az ezredfeloszlatást követően a németek a 
Royal-Allemand lovasezredben szolgáltak tovább míg a magyarok zöme a bajor 
választófejedelemhez távozott. 

A Habsburg-haderőből dezertáltak saját huszáralakulattá szervezésének 
gondolatát a spanyol örökösödési háború idején az itáliai hadszintéren vetette 
fel először a francia hadvezetés. Ott már 1702-ben két, egyenként 50 fós 
századot tudtak szervezni a magyarokból. Az elszökések számának gyarapodásához 
hozzájárult, hogy 1703-ban kezdetét vette a Rákóczi-szabadságharc. Már az év 
szeptember 26-án így fogalmazott Savoyai Jenő herceg: "Ami Oeák Pál ezredét 
illeti, egyáltalán nem lep meg dezertálásuk, látván, mi történik Magyarorszá-
gon". Miután pedig 1705-ben maga i fogságba esett nemes Deák Pál ezredes 
vállalkozott arra, hogy a szeptember 25-i hatállyal huszárezreddé szervezett 



448 

kötelék élére áll, az abban szolgáló magyarok száma egészen 400 főre 
szaporodott. Az ezredtulajdonos azoban már 1706-ban mintegy 70 harcossal 
visszaszökött a Habsburg-hadakhoz. A német Filtz ezredes tulajdonába került 
egység létszáma ezt követően rohamosan csökkent. Amikor azután Filtz elestét 
követően az új ezredtulajdonos, Monteil gróf 1707 októberében mustrát tartott, 
egységében 27 tiszt, 219 altiszt és huszár, valamint 165 ló szolgált. 
Mindenesetre csupán 1709. julius 18-ig voltak a francia uralkodó szolgálatában. 
XIV. Lajos azon a napon egységét unokájának, V. Fülöp spanyol királynak 
adományozta. 

A magyar huszárok zöme a spanyol örökösödési háború alatt a Rajna mentén 
került kényszerű bevetésre a Habsburg-hadak soraiban. Közülük legtöbben innen 
dezertáltak. Az első 25 fős huszárszázadot a francia hadvezetés már 1701-ben 
felállíttatta, majd újabbakat is módja volt szervezni. A hazai 
szabadságküzdelmet vezető II. Rákóczi Ferenc fejedelem ugyanis már 1704. 
szeptember 1-én felszólította "a császár szolgálatában álló magyarságot", hogy 
"menjenek át a felséges francia király és bajor fejedelem -szolgálatára". 1705. 
március 15-én pedig a Habsburg-hadakhoz eljuttatott kiáltványában ugyanezt 
szigorúan megparancsolta. Az átszököttek száma lehetővé tette, hogy a. hadvezetés 
teljesítse XIV. Lajos utasítását, amelyet Verseilles altábornagy 1705. julius 
22-i jelentése így őrzött meg: "Követve parancsalt, Uram, előnyben részesítjük a 
magyar nianzetiségűeket". Még hozzátette azonban a hadügyminiszternek: "Jó volriaj 
ha ebben" a csapatban lenne néhány francia és német. Van elég belőlük, de 
kívánatos lenne, hogy a jövőben magyar nemzetiségű tiszteket találjunk számuk-
ra". Kérelmére azutan az uralkodó az altábornagyot ezredtulajdonossá nevezte ki, 
Is 1705. november 6-án Strasbourg-ban megalakulhatott a 300 fős 
Verseilles-huszárezred. A 12 század közül ötnek az élén magyar állt, és a 
harcosok zöme is magyar volt. Közülük számosan hamarosan elestek, az 1706-os 
mustrák csak 134, illetve 160 főt mutattak ki. Ám 1707-re az ezred újra 
megközelítette a kezdeti 300 fős létszámot. 

1706. január 1-i hatállyal ugyancsak a Rajna mentén a francia hadvezetés 
még egy harmadik huszárezredet is fel tudott állítani. A Saint-Geniez 
dragonyosezredes tulajdonába helyezett, 8 századból álló, mintegy 400 fős 
egységben nagyrészt szintén magyarok szolgáltak. Alig egynegyedük volt azonban 
az, aki a franciákhoz szökött át, döntő többségük a szövetséges bajor 
választófejedelemhez igyekezett, ahol közvetlenül II. Rákóczi Ferenc fejedelem 
megbízásából folyt a toborzás. Ám a bajor választófejedelem átengedte őket a 
francia uralkodónak. Ebbe az egységbe osztották be azokat a magyarokat is, akik 
a spanyol hadseregből a Monteil-huszárezredből visszaszöktek francia 
szolgálatra. 

1707. december 14-én az addigi Saint-Geniez-huszárezredet a francia 
uralkodó annak a nemes Ráttky György ezereskapitánynak a tulajdonába helyezte, 
akit a szövetségesi együttműködés jegyében a francia huszárkötelékek szervezése 
érdekében egyenesen maga"II. Rákóczi Ferenc küldött Versailles-ba. Ez az első 
franciaországi huszárezred, amely hosszabb életűnek bizonyult. így a 
Rákóczi-szabadságharc elbukását követően számosan, akik inkább vállalták a 
francia hadiszolgálatot, mint bármi mást, egyenesen magyar földről érkeztek ebbe 
az egységbe. Az ezred harcértékét 1711-ben Villars marsall így jellemezte: 
"Tanúsítanom kell, hogy egyetlen más csapat sem szolgál nagyobb bátorsággal, 
nagyobb veszteséggel, egyetlen "egy sem szenved el több puskalövést, egyetlen 
egynek sincs töbB^megölr harcosa és lova". Ez volt az oka, hogy a békekötést 
követően a túlélőket a francia hadvezetés nem bocsátotta el, hanem a megtizedelt 
egységet 1716. március 9-i hatállyal beolvasztotta a Ráttky-huszárezredbe. 
Voltak azonban, akik elbocsátásukat kérték, mintegy egy századnyi harcos 
hazatért. 
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A francia hadvezetés a spanyolok elleni 1719-es hadrakeléskor igyekezett 
ismét szaporítani a huszárok számát, és akkor is számos magyar állt be a 
Ráttky-ezredbe. A pontos létszámadatok egyelőre sajnálatos módon még nem 
ismertek, csak annyi bizonyos, hogy a korábban a török oldalán fegyvert fogott 
kurucok közül 283 fő hajózott át és állt be ebbe az egységbe. 

A Ráttky-huszárok harci sikerei alapozták meg a magyar gróf Bercsényi 
László ezredes, Franciaország későbbi marsallja kérelmét, hogy a francia udvar 
engedélyezze számára is egy önálló huszárezred alapítását. Csak a szervezéshez 
nélkülözhetetlen néhány tisztet kérte áthelyezni a Ráttky-ezredből. A többieket, 
legalább részben, magyarokból maga kívánta toborozni. Tudatában volt azonban 
annak is, hogy nincs még egy ezredre való magyar szolgálaton kívül francia 
földön. így ahhoz is engedélyt kért, hogy a magyarok biztosítása érdekében az 
Oszmán Birodalomban élő magyarok között tevékenykedhessen. Miután az uralkodó 
nevében kinevezték ezredtulajdonossá, Bercsényi engedélyt kapott az áthajózásra. 
Ott II. Rákóczi Ferenc és bujdosótársai segítségével mintegy 300 ifjú vitézt 
toborzott. Ezek csak kisebb részben tartózkodtak oszmán fennhatóságé területen, 
többségük, 175 fő a.toborzás hírére egyenesen magyar szülőföldjéről szökött át a 
határon, vagy a szomszédos területekről érkezett a hír hatására. 1721/22-ben 
megtörtént azután az ezredszervezés. (Ez az egység egyébként megélte 1. 
huszárezredként a 20. századot.) Az otthonról való elszökés folyamatos volt, a 
következő rövid békeidőszakban még 13 fő a Bercsényi- 26 fő pedig a 
meggyengített Ráttky-ezredbe nyert beosztást. 

Kezdetben a Bercsényi-huszárezred csak nevében volt lovasított egység. 
1722. január 22-i beadványában így fogalmazott az ezredtulajdonos: "Az ezred 
jelenleg gyalogszolgálatra beosztott, ez pedig erősen elveszi a huszárok kedvét^ 
akik nincsenek hozzászokva az ilyen szolgálathoz". Lóval is megfelelő 
felszereléssel való ellátásra huszáronként 300 livre összeget kért és kapott. 

A Ráttky- és a Bercsényi-huszárezred létszámát a korai művek ebben az 
időben 430—856 fő közöttinek jelzik. Forrás egyenlőre csak a Ráttky-ezred 
1732-es mustrájára vonatkozóan áll rendelkezésünkre. E szerint 4 században 245 
fő szolgált, közülük 60 volt magyar. Osztrák forrásunk arra utal, hogy ez a 
teljes ezredlétszám volt. Mivel ugyanekkor a Bercsényi-ezred is 4 századból 
állt, ezzel kapcsolatosan is hasonlót tételezhetünk fel, és az előzőekben közölt 
korai adatokat túlzóaknak minősíthetjük. 

1733-ban, a lengyel örökösödési háború kitörésekor a francia huszárezredek 
létszámát egyenként 633 főben szabta meg a hadvezetés. A szükséges létszám 
biztosítását ismét a jó viszonyra építve, az oszmán felségterületre küldött 
franciaországi magyar toborzótisztek ténykedésétől várták. Ez olyannyira 
sikerrel járt, hogy legalább 77 fő közvetlenül magyar földről, további 50 pedig 
szomszédos területekről szökött át ezekhez a toborzótis; tekhez. A közvetlen 
osztrák-francia összecsapásra tekintettel a hadvezetés abban is bízott, hogy a 
szembenálló Habsburg-hadaktól is számos magyar huszár fog elszökni. Ezért már 
1733. december 21-én ezredalapítási pátenst bocsátott ki az uralkodó az 
ezredtulajdonossá kinevezett magyar gróf Esterházy Bálint József kapitány 
részére. Itt kell megemlíteni, hogy ekkoriban még franciaországi toborzással 
egyáltalán nem látták biztosítottnak a szükséges létszám elérését. Ezért történt 
még 1723-ban, hogy szintén magyar nemes Dessőffy Bálint alezredes ugyan elnyerte 
az ezredtulajdonosi kinevezést, de toborzási engedélyt egyáltalán nem kapott. Az 
Esterházy-ezred is csupán 1735. január 25-én állhatott fel. (Ez az egység is 
megélte a 20. századot, mint 2. huszárezred.) Ám az ezredlétszám roppant szerény 
volt, a magyarok nagyarányú átszökésébe vetett remények hiúnak bizonyultak. 
Esterházy egységét kezdetben mindössze 12 tisztből és 100 főnyi legénységből 
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lehetett megszervezni. Ez volt az oka, hogy sem Dessőffy, sem pedig az 
Esterházyval egyidőben ugyancsak ezredtulajdonosi kinevezést kapott magyar 
nemes, Tóth András őrnagy nem tudott önálló egységet felállítani ebben a 
háborúban. Úgy tűnik viszont, hogy a Habsburg-hadaktól és az egyenesen 
szülőföldjükről elszökött magyarokból a két korábbi ezred hadilétszámát sikerült 
biztosítani. 

A békekötést követően újra létszámcsökkentés következett be mindhárom 
egységnél. Osztrák források az összes franciaországi huszár létszámát 1.000 
főben adják meg. Ezt bizonyítottnak látjuk, bár eddig csak az Esterházy-ezred 
1740-es mustráját ismerjük, amely szerint 4 században 254 fő szolgált, s közülük 
87 magyar volt. Ugyanilyen létszámúnak adja meg az ezredtörténet a 
Bercsényi-ezred létszámát is. 

A franciaországi huszárok számának újabb szaporítása az osztrák örökösödési 
háború idején következett el. Akkor is elsődlegesen a magyarokra, vagyis a 
Habsburg-hadaktól vagy egyenesen otthonról elszökött magyarokra épített a 
hadvezetés. Megkönnyítette ezt a csehországi hadjárat, amikor szinte a magyar 
határig jutottak el a francia seregek. Hamarosan olyan nagy számban érkeztek a 
magyarok, hogy XV. Lajos már 1742 elején kiadhatta az utasítást, "£ 
huszárezredekbe való alkalmazásnál részesítsék előnyben a magyarokat a más 
nemzetiségűekkel szemben". Hiábavaló volt Broglie marsall figyelmeztetése: "Kí-
vánatos lenne; hogy elvegyítsünk néhány francia tisztet a huszárezredekben". í 
továbbiakban is napirenden voltak ugyanis az olyan jelentések, mint d'Espagnac 
tábornoké 1743. április 18-án keltezve: "A hozzánk érkező dezertőrök száma 
kifejezhetetlen". Ugyanezt erősítik meg a Habsburg-részről elküldött jelentések 
is. Az egész háború folyamán tartott a magyarok átszökése. Már nemcsak huszár-, 
hanem más ezredekbe is beosztotta őket a hadvezetés. Ez ellen már 1743-ban 
tiltakozott Bercsényi László tábornok, és elérte, hogy a hadügyminiszter 
intézkedett "annak megakadályozására, hogy a magyar dezertőröket más ezredekben 
alkalmazzák, mint a király szolgálatában álló magyar nemzetiségű ezredekben". Ez 
azután létszámfeleslegeket eredményezett a huszáregységeknél, és Bercsényi arra 
kényszerült, hogy immár azt kérje, az ezrede mellett eltartott, alkalmazás 
nélküli mintegy 300 magyarból szervezzen a hadvezetés támogató gyalogezredet. A 
huszárezredek létszámát egy 1744-es jelentés úgy jellemezte, hogy "1.000, 1.200 
fő szolgál ezekben". A magyar jelleg kihangsúlyozását jelentette az is, hogy az 
1744. március 22-i hadügyminiszteri leirattal "a király engedélyezte Bercsényi 
altábornagynak, hogy magyar öltözékében folytassa szolgálatát". A háború 
elhúzódásával engedélyezett német huszártoborzás után a németnek tekintett 
ezredek esetében is így szólt a jelentés: "Külföldi összetételű, a fele huszár 
magyar..•"• A magyarokat nem annyira anyagi okok vonzották, hiszen a porció és a 
hopenz a Habsburg-hadakban juttatotthoz hasonló volt, hanem az az érzelmi 
momentum, hogy a francia hadseregben a huszárezredek élén egykori kurucok vagy 
azok fiai álltak, és a huszár és a kuruc szót azonos értelemben alkalmazták a 
magyarokra. 

A huszárezredek térnyerésének fontosságában egyetértett az egész francia 
hadvezetés. A háború kezdetén csak a három magyar ezredtulajdonos egysége 
létezett. Ráttky tábornok 1742-es hősi halálát követően ezrede az ugyancsak 
magyar nemes Dessőffy Miklós ezredes tulajdonába került, 1743-ban azonban ő is 
hősi halált halt, és akkor az új ezredtulajdonos a német gróf Lynddn lett. 
1743-ban Esterházy brigadéros is hősi halált halt, az ő ezredének új 
tulajdonosává az uralkodó a magyar nemes Dávid Zsigmond ezredest nevezte ki. 
Ugyancsak 1743-ban azután az ezredtulajdonos Bercsényi tábornokot XV. Lajos 
kinevezte a huszárság főfelügyelőjévé, és 6 új huszárezred felállításával bízta 
meg. Két új egység akkor már szervezés alatt állt, korábban ezredtulajdonosi 
kinevezést kapott már a francia Beausobre és Raugrave ezredes. Bercsényi 
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indítványára azután még 1743-ban ezredtulajdonosi kinevezést kapott a magyar 
nemes Pollereczky András őrnagy is, akinek sikerült egy 600 fős egységet 
felállítania, zömében a Tóth András ezredes által a török-magyar határon 
toborzott és áthajózott magyarokból. A további három ezred megalakítása 
elhúzódott. Csak 1745-ben szervezték meg a 600 fős Ferrary-huszárezredet, 
1746-ban a vegyes összetételű Gantér-ezredet, amelyben 200 huszár szolgált, 
1747-ben pedig a 400 fös Geschray-huszárezredet. A négy magyar összetételű 
huszárezred mellett a többiben is jelentős számú magyar szolgált, így az 1747-es 
mustrák szerint a 613 fős Ferrary-ezredben 204, a 167 Gantér-huszár között 78, a 
373 fös Geschray-ezredben 52. Adatok hiányában ilyen arány tételezhető fel a 
Beausobre- és a Raugrave-ezrednél is. így a 106 században szolgáló 5300 
reguláris huszár többségét magyarnak tarthatjuk. Sőt a 11 szabadcsapatban 
szolgáló 1.650 irreguláris huszár között is akadt még 150 magyar. Ezért is 
kaphatott még a háború legvégén, 1748. február 1-i hatállyal ezredalapítási 
engedélyt a magyar nemes Pollereczky Mátyás, akinek azonban már nem nyílt módja 
alakulata felállítására. 

A békekötés idején a 9 reguláris huszárezredben még 3.900 fő, zömében 
magyar állt fegyverben. Hamarosan bekövetkezett azonban a Gantér- és 
Geschray-ezred feloszlatása, a többiek létszámának pedig jelentós csökkentése. 
Az elbocsátás döntően a magyarokat érintette. Az 1749-es mustrákon számbavett 
összesen 1.724 franciaországi huszár között már csak 507 volt a magyar. Ök 
elsődlegesen a magyar vezényletű egységekben maradtak meg. 

A következő, az 1756-ban kirobbant hétéves háborút megelőzően 
Bourbon-Habsburg-koalició megkötésére került sor, így lehetőség nyílt a 
magyarországi szabad francia huszártoborzásra is. Ez a toborzás teljes 
érdektelenségbe fulladt. A politikai okokra Bercsényi figyelmeztette a francia 
udvart: "A magyar nemzet állandóan elégedetlen, és csak kedvező lehetőség és 
vezető után sonajtozik, hogy lerázza az igát". Bercsényi indítványára azután a 
francia hadvezetés — immár hagyományos módon — elküldte magyar 
toborzótisztjeit a török-magyar határra. Magyar földről pedig, mintha még mindig 
a Habsburg-hatalom ellenségéről és nem szövetségeséről lenne szó, átszöktek a 
magyarok, hogy inkább a francia király katonái legyenek. Számuk azonban a 
korábbihoz viszonyítottan érthetően erősen lecsökkent, áthajózásukat pedig a 
korábbinál szerényebb francia pénzügyi fedezet is korlátozta. így a németeknek 
nevezett négy egységet beleolvasztotta a hadvezetés a magyarnak tekitett 
Bercsényi-, Turpin- (korábbi Dávid-) és Pollereczky-ezredbe, ugyanakkor 
engedélyezte a franciák közti toborzást is. A belépett franciák harcértékével 
azonban nagyon elégedetlenek voltak. Végülis az 1757-es mustrán a 951 fős 
Bercsényi-ezredben 280, a 463 fös Turpin-ezredben 14, mig a 636 fös 
Pollereczky-ezredben 51 magyar szolgált. 

A harccselekményekben a huszárok jelentós veszteségeket szenvedtek, főleg a 
magyarok közül estek el sokan. Például az erősen leharcolt és demoralizálódott 
Pollereczky-ezredben 1758. május 5-én már csak 276 fő és 200 ló szolgált. így 
azonnali hatállyal feloszlatták és az időközben toborzott 239 újonccal, köztük 
már csak 3 magyarral, továbbá 100 lóval együtt beosztották a másik két 
huszárezredbe a veszteségek pótlására. Most már a magyarok csak fogytak, de 
németekkel és franciákkal sikerült szaporítani a huszárok számát. Ezt jelezte 
még 1758-ban a Royal-Nassau-huszárezred felállítása, majd az a tény, hogy az 
1762-ben ezredtulajdonossá kinevezett magyar gróf Esterházy Bálint László 
1764-ben, a bekövetkezett béke ellenére megszervezhette huszárezredét. (Ez az 
ezred is megérte a 20. századot, mint 3. huszárezred.) Az 1764-es mustrák 
szerint a négy huszárezredben összesen 2.885 fő szolgált, köztük azonban éppen 
kereken 100 magyar maradt. A továbbiakban már csak egy magyar jutott jelentősebb 
szerephez, 1773-tól a Royal-Nassau-ezred tulajdonosa a magyar báró Tóth Ferenc 
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tábornok lett. 

A huszárok a legnagyobb létszámot a francia haderőben az ancien régime 
idején az amerikai függetlenségi háború alatt érték el. Közülük néhány 
tucatnyian a magyar nemes Pollereczky János őrnaggyal az élükön át is kerültek 
az Újvilágba. A meglevő 3-hoz szervezett újabb 3 ezredben is alig voltak azonban 
már magyarok. Az 1786-os mustrákon 7.087 fő közül 18 Bercsényi-, 7 Chamborant-
(korábbi Turpin-), 12 Esterházy- 4 Conflans-, 4 Lauzun- és 17 
Colonel-général-huszár volt e nemzetiségű. 

A magyarok számának a mélypontra süllyedésével a francia huszárezredekben 
döntő végre a francia toborzás lett, bár még sok idegen, főleg német szolgált. 
Mégis e sajátos magyar csapatnem a nagy francia forradalom előestéjére a 
franciák sajátjává vált. 



RENDI TÁRSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÓDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Mazsu János: 

AZ ÉRTELMISÉGBE IRÁNYULÓ INTERGENERÁCIÓS MOBILITÁS MAGYARORSZÁGON AZ 
I. VILÁGHÁBORÚ ELŐTTI FÉLSZÁZADBAN 

(Egy makroszerkezeti vizsgálat forrásai, módszertani problémái és 
tanulságai) 

E rövid terjedelemre korlátozott dolgozatban nem a főcímben jelzett 
vizsgálat máshelyt már nagyobbrészt publikált eredményeit /l/ kívánom 
összefoglalni, hanem a kutatás forrásainak bemutatásával, módszertani 
problémáinak újragondolásával próbálok hozzájárulni a téma feltárásához történő 
továbblépéshez. 

I. A kutatás kérdéseinek kialakítása 

A vizsgálathoz vezető kérdések megfogalmazásában több tényező játszott 
szerepet. Egyrészt: a történeti szakirodalomban nagyszámú állítás, sztereotípia 
volt és van forgalomban a hazai értelmiség vagy egyes értelmiségi csoportok 
társadalmi származásával kapcsolatban, jórészt a szépirodalom és a korabeli 
publicisztika típusainak ellenőrizetlen átvételére alapozva. Egy, a dualizmus 
kori értelmiség társadalmi származását kvantitatív módszerekkel is vizsgáló 
kutatás hiányának valószínű oka abban keresendő, hogy 1930 előtt nem készültek 
olyan országos adatfelvételek, amelyek tartalmazták a felmértek származásának 
vizsgálatához szükséges minimális adatot, az apa foglalkozását. /2/ 

Másrészt: az 1970-es években hazánkban is beindult történeti 
mobilitáskutatás felfedezte azt a forrástípust — az oktatási statisztikát — , 
amellyel áthidalható az előbb említett források hiánya, és amely 
felhasználásával, ha az értelmiség társadalmi mobilitásának összetett folyamata 
nem, az értelmiségbe irányuló intergenerációs mobilitás kvantitatív módszerekkel 
vizsgálható, az 1930 előtti időszakban is. /3/ E kutatások azonban a források 
hiányára hivatkozva az 1899. évig nyúltak csak vissza és különösebb indoklás 
nélkül a vizsgálatot a felsőoktatásra korlátozták, azonosí va így a diplomásokat 
az értelmiséggel. 

Mivel az értelmiség — a sajátos életforma szerinti rend, az úri és művelt 
középosztály integráns, számszerűleg meghatározó részeKént — a 19. század 
derekát követő strukturális átalakulás méhében lezajlott társadalmi 
átrétegződési folyamatokban alakult ki, /4/ ezen időszak mobilitási 
folyamatainak homályban maradása meghatározóan csonkíthatja az értelmiség 
történeti kialakulásáról, fejlődéséről újraformálódó képünket. 

Az említett kutatások másik problémája az, hogy a felsőfokú képzettség a 
dualizmus időszakában valóban megfelelt-e az értelmiséghez sorolt csoportok 
képzettségi szerkezetének. E kérdés vizsgálata azzal az eredménnyel járt, hogy a 
dualizmus időszakában az értelmiségbe kerüléshez már középiskolai végzettség — 
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alsó küszöbként négy középiskolai szintű végzettség — elégségesnek bizonyult, a 
felsőfokú végzettséggel rendelkezők az értelmiség fontos, ám vékony, 
forrásszerűen általában nehezen elkülöníthető felső rétegét alkották. /5/ 

E felismerés, valamint az a tényező, hogy a felsőfokú képzettséget szerzett 
értelmiségiek is keresztülhaladtak a középfokú oktatási rendszer csatornáján — 
vezetett el akkor a következtetéshez, hogy a dualizmus időszakában értelmiségi 
pályákra kerültek egészét átfogó vizsgálat elsődlegesen a középfokú oktatásban 
részt vett tanulók társadalmi származásának vizsgálatára alapozódhat — , és ezt 
egészítheti ki a főiskolai- egyetemi hallgatók vizsgálata. E ponton nem volt 
megkerülhető a kérdés: a középiskolát végzettek milyen arányban kerültek 
ténylegesen értelmiségi foglalkozásokba? A középiskolát végzett tanulók 
pályaválasztási adatainak elemzése alapján bebizonyosodott, hogy a vizsgált 
periódusban az érettségizettek 85-90 %-a, a négy középiskolai vagy polgári 
iskolai osztályt végzettek háromnegyede készült közvetlenül vagy továbbtanulás 
után értelmiségi pályákra, /6/ tehát társadalmi származási adataik elemzése 
ilyen érvényességgel használható fel az értelmiségbe irányuló mobilitás 
vizsgálatára. 

A közép- és felsőoktatási rendszer valamint tanulóinak társadalmi 
származási adatainak társadalomtörténeti szempontú vizsgálatában a hazainál 
nagyobb tradíciókkal rendelkező nyugat-európai kutatások központi 
kérdésfelvetése újabb szempontot adott a kutatási alapkérdések 
megfogalmazásához. Az 1960-as évek végének diák-lázadásokat és politikai vitákat 
szülő légkörében felélénkült társadalomtörténeti művelődéskutatások centrumába 
annak megválaszolása került, hogy az iparosodás előtti társadalom különböző 
rétegei és osztályai számára hogyan változtak meg a társadalmi átrétegződés 
dinamikus vertikális helyváltoztatásaiban fokozatosan növekvő szerepet játszott 
közép- és felsőoktatási rendszerhez való hozzáférés esélyei az ipari forradalom 
kibontakozásának időszakában. Bár az oktatási-képzési esélyegyenlőtlenségekről, 
azok változásának okairól, jellegéről és mértékéről egyazon országon belül is 
jeletnősen eltérő kutatási eredmények születtek, egy közös vonás valamennyire 
jellemző: nem vizsgálták konkrétan azt a kérdést, hogyan hatottak a képzési 
esélyek változásai a társadalmi mobilitásra. /7/ 

Ennek okát nem elsősorban a kutatások politikai jellegű indíttatásában 
találhatjuk, hanem abban, hogy a múlt századi nyugat-európai társadalmakban a 
közép- és felsőfokú képzési rendszerek funkciója eltért a hazaitól, nem váltak 
döntően egy társadalmi képződmény "újratermelőivé", nem mutatkozott nagymértékű 
átfedés egy társadalmi csoport utánpótlási bázisa és a közép- és felsőfokú 
oktatási intézményekben tanulók között. 

A kutatás kérdései j a fentiekben vázlatosan rekonstruált megfontolások után 
a következőképpen fogalmaztuk meg: 

- Mely források alapján, és milyen érvényességgel tárható fel országos 
szinten a dualizmus kori értelmiség társadalmi származása, pontosabban az 
értelmiségbe irányuló intergenerációs mobilitás folyamata? 

- Milyenek voltak és hogyan változtak e folyamatban a hazai társadalom 
egyes történeti- társadalmi csoportjainak esélyei? 

II. A kutatás forrásai 

A 19. század második felében kiépült középfokú oktatási rendszer két 
nagyobb funkcionális egységre tagolódott. A tulajdonképpeni középiskolának 
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tekintett nyolc osztályos érettségit adó gimnázium, amelyhez 1878-ban 
felzárkózott a Thun-féle reform keretében létrehozott reáliskola is. A 
tulajdonképpeni középiskolák közel fele a kiegyezés időszakában "csonka" 
intézményként (többnyire négy esetleg hat osztállyal) mint egy alacsonyabb 
szintű képzési lépcső működött és csak fokozatosan fejlődött a századfordulóig 
főgimnáziummá, főreáliskolává, teljesítve az 1883. évi középiskolai törvény 
normatíváit. A felfejlődő alsóbb szintűnek tekinthető középiskolák helyébe az 
1868. évi népiskolai törvény által létrehozott, de dinamikus fejlődésnek csupán 
az 1890-es években indult polgári iskola lépett. /B/ 

A középiskolák működéséről, a tanulók érdemjegysorozatairól és a tanárok 
tevékenységéről periodikusan publikált iskolai jelentések (előbb Tudósítvány, 
később Értesítő elnevezéssel) 1850-hez, az új birodalmi tanterv megjelenéséhez 
kötődtek Magyarországon. Az Organisations-Entwurf 116. §-ának rendelkezése 
nyomán a korábban több-kevesebb rendszerességgel megjelent tanulói névjegyzékek, 
amelyek tartalmazták az iskola tanulóinak neve mellett a felekezeti 
hovatartozást és az elért érdemjegyeket (ún. Érdemsorozat), beépültek az iskolák 
tematikailag folyamatosan gazdagodó évi jelentéseibe. /9/ Az 1860-as évek 
végétől a tanulók iskolai viszonyait ismertető adatokon túl rendszeressé vált az 
ún. statisztikai kimutatás közzététele, amelyben — elszakítva a névjegyzéktől 
— publikálták az iskolák tanulóinak felekezeti, nyelvi viszony szerinti illetve 
lakhely szerinti megoszlását is. 

Az értesítőknek a tanulók felekezeti hovatartozása jelölésére használt 
kategóriái a dualizmus időszakában teljes mértékben igazodtak a népszámlálások 
kategóriáihoz, a nyelvi viszonyokra vonatkozó statisztikai közlések — a kor 
liberális szemléletének megfelelően, de eltérve az 1869. évi népszámlálás 
felvételi rendszerétől — a tanulók anyanyelvnek vallott nyelv szerinti 
megoszlását tartalmazták a beszélt nyelvek szerinti megoszlással együtt az 1883. 
évi középiskolai törvény életbelépésének időszakáig. Ettől az időponttól kezdve 
a beszélt nyelvek szerinti kategorizálás redukálódott a "csak magyarul beszél --
beszél magyarul" kategóriapárra. A tanulók lakhely ("illetőség") szerinti 
megoszlásának kategóriái (helybeli, megyebeli, más megyebeli, Horvát és Szlavón 
országbeli, más állambeli) sajnos kevéssé hordoznak elemzésre ma is 
felhasználható tartalmat. 

A közoktatási minisztérium főfelügyelete alá tartozó középiskolák (állami 
és római katolikus fenntartású) a minisztérium intencióinak megfelelően az 
1878/79. tanévtől a statisztikai adatközlések sorába beiktatták a tanulók 
szüleinek "polgári állása" szerinti megoszlását is. Az utonóm felekezetek 
felügyelete alá tartozó középiskolák ezt a szempontot az 1881/82. tanévtől 
vették fel statisztikai adatközléseik sorába. /10/ 

Mielőtt azonban a középiskolai tanulók szüleinek 1 törvényes gyámjainak) 
polgári állása — később foglalkozása -- címen kialakított adatközlések 
kategóriái által felvett módszertani problémákra rátérnénk, be kell kapcsolni az 
oktatási statisztika egy másik szintjét. Az 1868. évi XXXVIII. törvénycikk 148. 
§-a értelmében a vallás- és közoktatásügyi miniszter évi jelentésében számolt be 
az országgyűlésnek a közoktatás állapotáról. A 1870-től periodikusan megjelent 
kiadvány publikálta az egyes középiskolák főfelügyeleti hatóságai által 
szolgáltatott statisztikai adatgyűjtések országos összesítéseit is — az alsó 
illetve felsőfokú tanintézetek eltérő rendszerű adataival egyetemben. /II/ A VKM 
évi jelentései az iskolai értesítőkkel összefüggő forráscsoportot alkotnak, 
mivel az országos statisztikai összesítések az értesítőkben is közölt iskolai 
adatgyűjtésre alapozódtak — így, megfordítva, az iskolai értesítők statsztikai 
adatanyaga az országos összesítés intézményenkénti bontásának tekinthető. E 
forrásszintnek a jelentőségét a dualizmus időszakában nehezen kezelhető 
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mennyiségűre duzzadt értesítőanyag és annak nem is hiánytalan fennmaradása adja 
meg. 

A VKM évi jelentéseit 1899-től beolvasztották az 1897. évi XXXV. tc. 5. §-a 
által életre hívott éves kormányjelentésekbe, az oktatási statisztikák ezután a 
kormányjelentések függelékeként megjelent statisztikai évkönyvben kerültek 
nyilvánosságra, de a statisztikai táblázatok azonos formában helyet kaptak a 
Magyar Statisztikai Évkönyv köteteiben is. /12/ 

Az országos oktatási statisztikákban — az értesítőkhöz hasonlóan — 
1878-tól szerepelt az állam főfelügyelete alatti középiskolák tanulóinak 
származását ismertető statisztika, majd 1881-tól az adatközlés e szinten is 
kiterjedt a középiskolák teljes körére. A középiskolai tanulók szüleinek 
társadalmi (polgári) állására illetve foglalkozására kialakított kategóriák 
rendszere igazodott az egykorú népszámlálások szemléletéhez és kisebb 
eltérésekkel és fáziskésésekkel követte azok gyakorlatát. /13/ 

A társadalmi (polgári) állás illetve foglalkozás megjelölésére használt 
kategóriák rendszerei az oktatási statisztikákban 

1878- 1881-

- értelmiség 
- önálló őstermelő 
- önálló iparos és kereskedő 

- magánhivatalnok 
- munkások és személyes szolgálatot 
teljesítők 

- önálló értelmiség 
- önálló őstermelő 
- kis- és nagyiparos, kereskedő 
vállalkozó stb. 

- köztisztviselő 
- magántisztviselő 
- személyi szolgálatot tevő, 
munkás 

1890- 1908-

óstermeló 
- önálló 
- nagybirtokos és bérlő 
- kisbirtokos és bérlő 

- alkalmazott 

iparos 
- önálló 
- nagybirtokos 
- kisiparos 

- alkalmazott 

- őstermelés 
- nagy-, közép-, kisbirtokosok 
és bérlők 

. - kisbirtokos- (kisbérló-) nap-
számosok 

- egyéb őstermelők (feles, ma-
joros kertész, halász) 

- gazdasági tisztviselők 
- egyéb gazdasági segédszemé-
lyek (földmíves napszámos, 
gazdasági cseléd) 

- bányászat és ipar 
- bányavállalkozók vagy iparosok 
- tisztviselők 
- egyéb segédszemélyek (előmun-
kás, segéd, munkás) 

- kereskedő és vállalkozó 
- önálló 
- nagykereskedő 
- kiskereskedő 

kereskedelem és közlekedés 
- kereskedők vagy vállalkozók 
- tisztviselők 
- egyéb segédszemélyzet (al-
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alkalmazott tiszt, segéd, szolga) 

- tisztviselő 
- köztisztviselő 
- magán- (és társulati) tisztvi-
selő 

- katona 
- más értelmiségi (orvos, ügyvéd, 
lelkész, stb.) 

közszolgálat és szabad fog-
lalkozás 
- köztisztviselők és díjnokok 
- papok, tanárok és tanítók 
- egyéb értelmiségiek és ilye-
neknél alkalmazott írnok, se-
géd 

- közhivatali vagy egyéb értel-
miségi altisztek, szolgák 

- katonatisztek (honvédtisztek, 
csendőrtisztek) 

- katonai (honvéd, csendőr) al-
tisztek 

személyes szolgálatot tevő 
(napszámos, szolga stb.) 

magánzó vagy jövedelméből élő 

különböző ágbeli és k.m.n. 
napszámosok 

nyugdíjasok vagy jövedelmük-
ből elők, magánzók vagy el-
tartásosak 

- egyéb és ismeretlen foglal-
lalkozásúak 

- árvaházi, szeretetházi gye-
rekek 

1915-16 

őstermelés 
- önálló őstermelő 
- tisztviselő 
- munkás és cseléd 

bányászat, ipar, kereskede-
lem, hitel és közlekedes 
- önálló 
- tisztviselő 
- egyéb alkalmazott 

értelmiség 
- polgári és katonai tisztvi-
selő 

- pap, tanár, tanító 
- más önálló és tisztviselő 
- polgári és katonai altiszt 
és szolga 

különböző ágú és k.m.n. 
napszámos 

nyugdíjas, tőkés, jára-
dékos, maganzó 
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- egyéb és ismeretlen 

- árvaházi, szeretetházi gyerek 

A kétszintű forráscsoport elsődleges módszertani problémája statisztikai 
jellegéből fakad: a fenti kategorizálások szerint megadott foglalkozási adatok 
az egyén általános társadalmi státuszának egyéb szegmenseitől (itt: felekezet, 
etnikum), de az egyéntől (e forráscsoportban: a névjegyzéktől) is elszakítva, 
egy iskolai illetve az egész középiskolai tanulói népességre vonatkoztatva 
szerepelnek s így lehetetlenné teszik a különböző státuszelemek egyénre 
vonatkoztatását, a tanulók illetve szüleinek tényleges történeti-társadalmi 
rétegzettségének rekonstrukcióját — természetesen az adott elemek (etnikum, 
felekezet, foglalkozás) szintjén. 

A másik nagy módszertani probléma, hogy forrásaink elvont foglalkozási 
statisztikai kategóriái különböző társadalmi makrocsoportokhoz tartozó 
foglalkozáscsoportokat mosnak egybe: 

- 1890-ig az önállók csoportjaiban együtt szerepeltek a nagy- és 
középbirtokosok, valamint a különböző nagyságú gazdasággal rendelkező birtokos 
paraszti népesség, az ipar és forgalom nagy- és kisvállalkozói, a személyes 
szolgálatot teljesítők kategóriájába sorolták a mezőgazdaság, az ipar és a 
forgalom (kereskedelem, közlekedés, hitelélet) munkásait, alkalmazottjait, de 
egy-egy tömbbe foglalták az értelmiség (szabad foglalkozásúak, közalkalmazottak, 
papok, pedagógusok stb.) valamint a magántisztviselők különböző társadalmi 
állású csoportjait is. (Ez utóbbi kategorizálásokban is fennmarad.) 

- 1890 után az ágazati szemlélet érvényesítése a kategóriákat közelebb 
viszi a társadalmi rétegződéshez — nagy- és kisbirtokosok, ágazatonként a nagy-
és kisvállalkozók, a különböző ágazatok alkalmazottainak és az egyéb 
napszámosok, szolgák szétválasztásával valamint az értelmiségi 
foglalkozáscsoportok további bontásával — de még ezen a szinten is a 
statisztikai foglalkozási kategóriák rendkívül differenciált társadalmi 
csoportokat fognak össze. (Külön problémát okoz viszont a nagy- és 
kisvállalkozók szétválasztása más oldalról, mivel ilyen bontást a népszámlálások 
nem alkalmaztak.) 

- 1908-tól a kategóriarendszer egyszerre jelentős előrelépés — a 
mezőgazdasági kistulajdonosi kategóriák finomodása, a magántisztviselők ágazati 
bontása, közhivatali altiszti illetve katonai altiszti csoport különválasztása a 
személyes szolgálatot teljesítőktől illetve a katonatisztektől — egyúttal 
azonban jelentős visszalépés is, hiszen újra egybevontan szerepelnek a birtokosi 
és vállalkozói kategóriák. (A világháborús kategóriarendszer ez utóbbi 
tendenciát viszi tovább.) 

- És végül a harmadik módszertani problémát a kategóriák rendszerének 
gyakori változása okozza, nehezítve a különböző időmetszetek összehasonlítási 
lehetőségének megteremtését. 

A fentiekből következett, hogy a középiskolai tanulók, — mint az 
értelmiség utánpótlási bázisa — vizsgálata a bemutatott statisztikai források 
alapján kénytelen volt megmaradni egy olyan makrostrukturális szinten, ahol a 
társadalmi rétegződés nagy csoportkategóriái helyett velük csak durva és 
áttételes kapcsotban lévő statisztikai kategóriák álltak rendelkezésre. 

A kategóriák átrendezése (másodelemzésre), így két szempont együttes 
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alkalmazása alapján történt: 

- a különböző időmetszetek összehasonlítási lehetőségének megterem-
tése oly módon, hogy a differenciáltabb kategóriák irányából meg-
maradjon a durvább kategóriák retrospektív értelmezésének esélye; 

- az ágazatilag megosztott statisztikai foglalkozási csoportokból 
globálisabb, de a társadalmi rétegződéshez — feltételezhetően — 
közelebb álló csoportok létrehozása. /14/ 

A vázolt forrásproblémák által korlátozva a kutatási kérdések a 
következőképpen módosultak: 

- Milyen mértékű volt és hogyan változott — a rendelkezésünkre álló 
kategóriák által megragadható — társadalmi csoportok aránya az 1878-tól az első 
világháborúig terjedő időszakban az értelmiség merítési bázisában? 

A mobilitási folyamat differenciáltabb értelmezéséhez e ponton volt 
kapcsolható a polgári iskolai tanulók illetve a főiskolai-egyetemi hallgatók 
hasonló adatainak vizsgálata, amelyekből következtetni lehetett az alsóbb 
tisztviselői, illetve a diplomás értelmiségi pályákra irányuló mobilitás eltérő 
sajátosságaira. Az elemzéseknek ebben a fázisában kerülhetett sor a felekezeti, 
illetve etnikai adatsorok felhasználására is a statisztikai foglalkozási 
csoportok és a társadalmi csoportok közötti kapcsolat finomítására. /15/ 

- Milyenek voltak és hogyan változtak a hazai társadalom egyes 
csoportjainak középfokú képzési — és ezen keresztül mobilitási — esélyei a 
vizsgálható periódusban, az esélykülönbségek milyen távolságokat jeleznek a 
társadalomban az értelmiség és a nem értelmiség csoportok között? /16/ 

A kérdések megválaszolása során, a fentebb vázlatosan ismertetett 
módszertani problémák által korlátozva addig a következtetésig jutottunk el, 
hogy a foglalkozási valamint etnikai és felekezeti adatokból kielemzett és 
kényszerűen elkülönült státuszsávokban megragadott jellemzők és 
folyamat-tendenciák feltételezhető metszéspontjai mögött találhatók azok a 
valóságos társadalmi-etnikai-felekezeti csoportok, amelyek több-kevesebb 
szerepet játszottak a dualizmus kori értelmiség utánpótlásában. 

A különböző státuszelemek egyesítése valamint a statisztikai foglalkozási 
kategóriák közelítése a hazai társadalom történeti-társadalmi rétegződéséhez — 
ezáltal a kutatás eredményei elvontságának megszüntetése, vázolt korlátozott 
érvényének kiterjesztése — a vizsgált forráscsoport alapján azonban nem 
lehetséges. 

A makrovizsgálat korlátozot érvényének feloldását nem a statisztikai 
kategóriák további rendezgetésében és/vagy a statisztikai forrásokkal esetleges 
összefüggésbe hozható kiegészítő források bekapcsolásában látjuk, hanem olyan 
forrástípus bevonásában, amely szervesen kapcsolható két szintű oktatási 
statisztikai forrásainkhoz, és amely mikroszintű mintavételekkel teszi 
értelmezhetővé a makroszintű elemzések eredményeit. Ez a forrástípus a 
társadalomtörténeti vizsgálatokra kevéssé felhasznált középiskolai anyakönyv. 

A középiskolai anyakönyvek az egyénre (tanulóra) vonatkoztatva tartalmazzák 
általános társadalmi státuszának meghatározott szegmenseit (szülő foglalkozása, 
felekezeti hovatartozás, anyanyelv, lakhely), az azonosítást lehetővé tevő adat 
(név) pedig módot ad egyéb források (anyakönyvek, telekkönyvek, hagyatéki 
iratok, fennmaradt népszámlálási összeíró ívek, adóívek, lakásbérleti iratok 
stb.) bekapcsolására a tanulók és szüleinek általános társadalmi státusza 
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felderítésére. Másrészt az iskolai anyakönyvek empirikus foglalkozási névanyaga 
önmagában is biztosítja — az értesítőkben közölt statisztikai foglalkozási 
kategóriákba sorolás elemzésén keresztül — az elvont kategóriák tartalma 
történeti alakulásának feltárását. /17/ 

Mivel az iskolai anyakönyvek elemzéséből felfelé építkező kutatás több 
szempontból is korlátozott (anyakönyvek mennyisége, hozzáférhetőség a szomszédos 
államokban), az oktatási statisztikai források és az anyakönyvek belső 
összefüggései (értesítők névjegyzéke, azonos tanulói népesség) adják meg a 
mintavételi eljárás alkalmazásának lehetőségeit, a makro- és mikrokutatások 
összekapcsolhatóságát a dualizmus kori középiskolai tanulók társadalmi 
származása, ezen keresztül az értelmiségbe irányuló társadalmi mobilitás 
sajátosságainak a hazai társadalom történeti-társadalmi rétegzettsége szintjén 
való feltárásában. 
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A KÖZÉPISKOLAI TANAULÚK TÁRSADALMI SZÁRMAZÁSA A DUALIZMUS IDŐSZAKÁBAN 

- Kutatásmódszertani vázlat -

Forrásszintek I. II. III. 

Források VKM jelentései 
1878-1898 
MStÉ 1899-
Kormányjelentések 
1900-

Középiskolai értesí-
tők 

1878-

Középiskolai anya-
könyvek 

A kutatásban 
felhasználható 
adatok 

Országos statiszti-
kai összesítés, a 
tanulók általános 
társadalmi státu-
szának szegmenseire 
vonatkozó agátok 
elkülönülten 

Iskolai statisztikai 
összesítés a tanulók 
általános társadalmi 
státuszának szegmen-
seire vonatkozó ada-
tok elkülönülten 

Névjegyzék 
az egyénre vonatkoz-
tatva egyesített stá-
tuszelemekkel /szülő 
fogl.,etnikum, vallás, 
lakóhely stb./ 

A forráss7:intek 
összekapcsolásé t 
biztosító elemek 

Azonos statiszti-
kai kategóriák 

Jizonos statisztikai 
T<ategóriák 

Névjegyzék 
/azonos tanulói né-
pesség/ 

Névjegyzék 
/azonos tanulói né-
pesség/ 

A forrásszintek 
összekapcsolá-
sából származó 
új kutatási le-
hetőségek 

Elhelyezés makro-
szintű folyama-
tokban 

•Iskolánkénti, isko-
latípusonkénti , fenn-
tartók szerinti, te-
lepülésenkénti, te-
lepüléstípusonkénti , 
területi-regionális 
bontás 

A tanulók statiszti-
kai kategóriákba so-
rolásának /a katego-
rizálás sajátosságai-
nak/ feltárása 

Statisztikai kategóri-
ák tartalmának feltá-
rása, /Emprikus fog-
lalkozási kategóriák/ 

Történeti- etnikai-
felekezeti mikrocso-

A forrásszintek 
összekapcsolá-
sából származó 
új kutatási le-
hetőségek 

portok azonosítása, 
típusok kialakítása 

A kutatás időhatárának 
kitolása 1878 előtt-

A forrásszintek 
összekapcsolá-
sából származó 
új kutatási le-
hetőségek 

re 

Más források és 
kutatási eljárá-
sok kapcsolódási 
pontjai 

Karrier-nrabilitási. 
vizsgálatok /emlé-
lékiratok, naplók, 
szépirodalom, pub-
licisztika/ 

• 
Iskolai értesítők nem 
statisztikus adatai 
/iskolatörténet, tan-
rend, érdemjegyek 
stb./ 

* 
Anyakönyvek, telekköny-
vek, hagyatéki iratok, 
népszámlálási összeíró 
ívek, adóívek, lakás-
bérleti iratok stb. 



RENDI TÁRSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÚDSZEREK ÉS FORRASTÍPUSOK 
SALGÚTARŰAN, 1986 

Szakály Sándor: 

A MAGYAR KATONAI ELIT A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ IDŐSZAKÁBAN 

A magyar történetírás jelentős eredményeket mondhat már magáénak a második 
világháborús Magyarország politika-, gazdaság-, eszme-' és hadtörténetének 
feltárásban. Komoly sikereket értek el az ellenforradalmi rendszer társadalmának 
történetét kutató szakemberek is, bár megítélésem szerint többek között ez az a 
terület, amely még számos új kutatásai lehetőséget nyújt és a kutatások újabb 
jelentős eredményeket hozhatnak. 

A társadalomtörténeti kutatások részét képezik az ún. elitkutatások is, 
amelyek kezdete az 1960-as évek elejére nyúlik vissza. A kérdés fontosságát 
felvető írások, viták megjelenése, lefolyása óta több mint húsz év telt el és 
mindössze néhány tanulmány jelzi ezeknek a fontosnak tekintett kutatásoknak az 
eredményeit. 

Előadásomban az elitkutatásokhoz kapcsolódó, annak részét képező, az 
ellenforradalmi Magyarország hadseregének felső vezetésére, a katonai elitre 
vonatkozó kutatásokról szeretnék szólni. 

A hadsereg hierarchikus felépítéséből adódóan — csakúgy mint más 
csoportoknál és rétegeknél — kialakul egy szűk vezetői réteg, az elit. Ez az 
elit döntő módon befolyásolja a hadsereg arculatát, határozza meg szerepét, 
tevékenységét. Az ellenforradalmi Magyarország huszonöt éves története során a 
katonai elitbe mintegy 1300 személyt lehet besorolni. Közülük a második 
világháború időszakában 414 személy tartozott a katonai elitbe. 

A katonai felső vezetésbe, a katonai elitbe történő besorolást alapvetően 
két szempont alapján lehetett elkészíteni: az egyik a beosztás, a másik a 
rendfokozat. E két kritérium általában fedi, illetve fedte egymást, de — ha nem 
is nagy számban — vannak alóla kivételek. Morris Óanowitz amerikai 
tprténész-szociológus, 1964-ben megjelent munkájában — The Professional Soldier 
— erről a következőket írta: "A katonai intézmény formális struktúrája miatt a 
katonai elit a legmagasabb rangú tisztekből áll. Nem szabad azonban figyelmen 
kívül hagyni azt a tényt, hogy a legtöbb magas rangú tiszt alacsonyabb rangú 
tanacsosokra és specialistákra támaszkodik, akik befolyásolják a katonai 
döntések meghozatalában." 71/ 

Nézzük meg, hogy kik voltak a második világháború időszakában azok a 
legmagasabb, illetve alacsonyabb rangú, de a katonai döntéshozatal szempontjait 
tekintve jelentős beosztásokat betöltő tábornokok és tisztek, akik fontos 
szerepet játszottak a korszak katonapolitikájának kialakításában. 

A kérdésre adandó válasz megfogalmazásához, először is meg kellett 
határozni a katonai elitbe tartozók összességét. Morris Janowitz, és az 
ugyancsak amerikai Mills Wright meghatározásainak, az elitre vonatkozó 
kutatásaik eredményeinek /2/ a felhasználása alapján úgy véltem, hogy a második 
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világháborús magyar katonai elitbe beletartozik a tényleges állományban 
tábornoki rendfokozatot elért minden személy — állománycsoportjára való 
tekintet nélkül — , továbbá a katonai attaséi beosztást betöltött személyek, a 
Kormányzó szárnysegédei, a honvéd vezérkar főnöke, a honvédelmi miniszter, a 
honvédség főparancsnoka szárnysegédei, a hadseregek, hadtestek (korábban 
vegyesdandárok) vezérkari főnökei, a Folyami Erők, a Légi Erők, a Repülő Erők 
parancsnokai és vezérkari főnökei, a testőrség parancsnokai, a tisztképző 
intézetek parancsnokai, valamint a jelentősebb HM és Vkf. osztályok vezetői. 

E besorolási szempontok alapján alakult ki a korábban már jelzett 414 
személyt tartalmazó névsor. Mivel a kutatáshoz, illetve a feldolgozáshoz 
szükséges adatokat a könyvészeti anyagok nem tartalmazzák, illetve csak 
kiegészítő forrásként szolgálhatnak, a kutatómunkát a Hadtörténelmi Levéltár, a 
Magyar Néphadsereg Központi Irattára, illetve a Belügyminisztérium Irattára 
anyagára kellett építeni. 

Az említett levéltárakban a személyekre vonatkozó iratanyag szerencsére 
zömmel megmaradt és hasznos adatokkal szolgált. A kutatások elsődlegesen a 
hadügy-, illetve honvédelmi minisztérium tiszti személyügyi osztályának 
iratanyagára, a katonai anyakönyvi lapokra, valamint a katonai tanintézetek 
meglévő irataira irányultak. Ennek a jelentős iratmennyiségnek az átnézése során 
megtaláltam a származás kategóriába sorolt adatok — a születés helye, 
időpontja, vallás, a szülők foglalkozása, a családok nagysága, anyagi helyzete, 
nemzetiség — többségét, amelyeket a különböző katonai iskolák történetét 
feldolgozó munkákból, valamint az Országos Levéltárban végzett kiegészítő 
kutatásokból és a különböző lelkészi hivatalok anyakönyveiből még ki lehetett 
egészíteni. /3/ 

Ezeknek az adatoknak a statisztikai feldolgozása után a következő, 
megítésélem szerint helytálló következtetést lehetett levonni: 

A második világháború éveiben a magyar királyi honvédség felső vezetői, a 
katonai elit tagjai döntő többségükben az Osztrák- Magyar Monarchia időszakának 
kispolgári, a középrétegek alsó régióiban elhelyezkedő értelmiségi családjaiból 
származtak. A családok között magas százalékos részesedést képviseltek az 
államhivatalnoki (17 százalék), a katonatiszti (15 százalék), a magán 
alkalmazotti (10 százalék) és a kisiparos, kiskereskedői (10 százalék) családok. 
Szinte kimutathatatlanok az uralkodó osztályok reprezentánsaihoz 
arisztokrácia, pénz- és iparmágnás családok — születésük révén tartozó katonai 
vezetők. Ugyancsak alacsony a paraszti (4 százalék) és munkásszármazású (1,5 
százalék) katonai vezetők aránya. Jelentős még a MÁV és postai tisztviselői 
családokból kikerültek aránya (12,5 százalék) valamint az elemi iskolai tanító, 
illetve középiskolai tanár apákkal rendelkező katonai vezetők részesedése az 
elitben (10 százalék). A fennmaradó húsz százalékon megyei és járási 
hivatalnokok, orvosok, mérnökök, állatorvosok, gyógyszerészek, egyetemi és 
jogakadémiai tanárok gyerekei "osztoztak". 

A származás kategóriánál vizsgáltam meg a katonai pályára kerültek 
családjának anyagi helyzetét, a család nagyságát, vallását is. A rendelkezésemre 
álló — zömmel a 19-20. század fordulójának időszakából származó — adatok azt 
mutatják, hogy az ellenforradalmi rendszer második világháborús időszakának 
katonai felső vezetői döntő többségükben (78 százalék) vagyontalan családokból 
származtak. E családok jövedelmét a családfenntartó fizetése jelentette. Mintegy 
22 százalékra tehető a "vagyonos" családokból kikerült katonai felső vezetők 
aránya. Ezekben a családokban a vagyont az általában 30-70 ezer korona értékűre 
becsült lakóház jelentette, amelyek többsége értékük háromnegyedéig volt 
adósággal terhelve. A "vagyonos"-nak jelzett családok mintegy 15 százaléka 
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rendelkezett jelentősebb földbirtokkal, illetve ingatlannal. 

A családok legtöbbje általában 3-5 gyermekes volt, de nem volt ritka a 6-10 
gyermekes család sem. E nagylétszámú családok esetében, az egy fizetésre utalt 
kispolgári, értelmiségi, katonatiszti szülők a gyermekek társadalmi ranglétrán 
való előrelépését, illetve "szinten tartását" a továbbtanulásban, taníttatásban 
látták. Ehhez azonban megfelelő anyagi FUttérhez volt, illetve lett volna 
szükség. Az évi, átlag 1500-4500 korona között mozgó fizetések ezt azonban nem 
minden esetben tették lehetővé. Maradt tehát az ingyenes tanítattás lehetőségét 
kínáló katonatiszti, illetve papi pálya. 

A katonai iskolákban állami és magánalapítványok tették lehetővé az 
ingyenes taníttatást, de a megfelelő vagyonnal rendelkező növendékek, 
családjának tandíjat kellett fizetni. A tandíj összege a század elején a soproni 
honvéd főreáliskolában évi 400 koronát tett ki. Ugyanebben az időben Nagy 
Vilmos, későbbi honvédelmi miniszter édesanyja évi 680 korona özvegyi nyugdíjat 
és néhány tíz koronát kitevő nevelési hozzájárulást élvezett. 

A katonai tanintézetek fel-, illetve egymásra épülése lehetővé tette, hogy 
a tiszti hivatást választók már tíz éves koruktól ingyenes helyeken tanuljanak 
és szerezzenek tiszti rangot húsz éves korukra. Megvizsgálva a második 
világháború időszakának katonai elitjébe tartozók katonai iskolába kerülésének 
életkori megoszlását, illetve az ingyenes vagy fizetéses helyeken történő 
továbbtanulást a következő adatokat kaptam: 

A katonai elit tagjainak több mint 60 százaléka 10 és 18 éves kora között 
választotta ebben a korban — vagy választatták vele! — a katonatiszti pályát 
élethivatásul, s mindnyájan valamelyik katonai tanintézet növendékei voltak. 
Ezeknek, illetve a 18 éves koruk után a katonai akadémiákra került fiataloknak a 
70 százaléka tanult teljesen díjmentes államköltséges vagy magánalapítványi 
helyen. 20 százalékuk után fizettek a szülők féltandíjat és mindössze 10 
százalékuk volt ún. "egész fizetéses" hallgató, illetve növendék. 

Az elmondottak mellett a katonatiszti hivatás — elsősorban a monarchia 
időszakában történt — választásában jelentős szerepe volt a katonatiszti pálya 
elsősorban erkölcsi és nem anyagi megbecsülésének, a társadalmi raglétrán való 
előrelépés lehetőségének. 

A társadalmi ranglétrán való előrelépés illusztrálására hadd említsek 
néhány, megítélésem és az eddigi kutatási eredmények alapján tipikusnak 
tekinthető példát. Náday István vezérezredes nagyapja még kertész volt, apja MÁV 
mérnökként dolgozott, ő maga a második világháború éveiben a legjelentősebb 
katonai beosztásokat töltötte be, pl. hadseregparancsnok. A ké.t generációs "elő-
relépés" mellett számos egy generációs előrelépésről is tudunk. Szombathelyi 
Ferenc, illetve Beregfy Károly vezérezredesek apja cipész volt, Béldy Alajos és 
Littay András vezérezredesek apja pedig egyaránt vendéglős volt. 

A második világháborús magyar katonai elit tagjai szülei között nagy szám-
ban találunk tanítókat, postai és távirdai segédellenőröket, mozdonyvezetőket, 
szatócsokat, gyógyszerészeket, kovácsokat, magánzókat, szitásmestereket is. 

Úgy vélem nem véletlen, hogy a felsorolt foglalkozások, szakmák képviselői 
küldték gyerekeiket az ingyenes taníttatást, a biztos — igaz nem fénves — 
megélhetést biztosító katonatiszti pályára. 

A származás kategóriába soroltam a születés helyét és időpontját, a vallási 
hovatartozást és a nemzetiséget is. Ezen utóbbiról részletesebben is szeretnék 
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majd szólni. A vizsgálat szempontjából a születési idő kérdésének nincs 
különösebb jelentősége, erről ezért nem szólnék. Kitérnék viszont a születési 
hely kérdésére. 

A második világháborús magyar katonai elitbe sorolt személyek születési 
adatainak vizsgálata azt bizonyítja, hogy szinte a teljes — földrajzi 
értelemben vett — monarchia képviseltetve van a rendkívül színes palettán. 
Ennek ellenére azt kell mondanom, hogy a történelmi Magyarország és Horvátország 
területén született a második világháborús magyar katonai felső vezetés 
tagjainak közel 97 százaléka, míg a fennmaradó valamivel több mint 3 százaléka 
született csak a monarchia egyéb területein. /4/ 

A születés helyét a trianoni békeszerződés által megvont országhatárok 
figyelembevételével vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a trianoni Magyarország 
területén született a katonai elit tagjainak 46,5 százaléka, a Romániához 
csatolt területeken 22,2 százaléka, a Csehszlovákiának juttatott területeken 
17,2 százaléka, míg a Jugoszláviához került területeken 13,05 százaléka, az 
Ausztriához csatolt Burgenlandban pedig 1,05 százaléka. Az adatok összesítése 
tehát: trianoni Magyarország 46,5 százalék, elcsatolt területek 53,5 százalék. 

Úgy vélem nem tekinthetünk el ettől a ténytől, amikor a magyar katonai elit 
revíziós politikát támogató, sőt azt szorgalmazó, álláspontját vizsgáljuk! 

A vallási hovatartozás kérdését vizsgálva — amelynek egyébként a 
katonatiszti pálya választásában és a későbbi karrier alakulásában nem volt 
különösebb jelentősége — azt tapasztaltam, hogy az országos részesedésüknél 
valamivel nagyobb volt a római katolikusok aránya a katonai felső vezetők 
körében, míg kiemelkedően magas az evangélikus vallásúak részesedése. Országos 
arányuknál valamivel alacsonyabb volt a református katonai vezetők száma — úgy 
látszik Horthy reformátussága nem befolyásolta a helyzetet — és ugyancsak 
országos arányuk alatt volt a görög katolikusok és görög keletiek részesedése. 
Az unitáriusok valamivel felülmúlták országos százalékos részesedésüket. 

Vallását tekintve kimutathatatlan a második világháborús magyar katonai 
elit tagjai között a zsidók jelenléte. Ez részben a 19. században megindult 
erőteljes asszimilációval, részben azzal a ténnyel magyarázható, hogy a katonai 
pályafutásukat még izraelita vallásúként kezdő tábornokok, tisztek többsége 
kikeresztelkedett, illetve 1919 után, így a második világháború éveiben már nem 
szolgált. 

Ugyanakkor nem elhanyagolható az a katonai vezető réteg, amely a kötelezően 
előírt származás igazolások során zsidó, illetve zsidó vonatkozásokkal volt 
"terhelt" 

Azokat a tábornokokat, törzstiszteket, akiket nem lehetett "nagyszülőkig 
bezárólag "tiszta keresztény"-ként igazolni, nyugállományba helyezték, de a 
"zsidótörvények" egyéb diszkriminációs intézkedései nem érintették sem őket, sem 
családjuk tagjait. /5/ 

A származás kérdésével kapcsolatban befejezésül egy, a publicisztikában 
virágzó, de a történetírásban is fel-felbukkanó problémáról szeretnék szólni. Ez 
pedig a két világháború közti és a második világháború alatti honvédség felső 
vezetésének, de. mondhatjuk az egész tisztikarának nemzetiségi összetétele. 
Szeretném leszögezni, hogy a rendelkezésemre álló adatok alapján ilyen 
nemzetiségi vizsgálatot nem lehet elvégezni, mivel a katonai elit tagjai közül 
szinte kivétel nélkül mindenki magyarnak, magyar anyanyelvűnek vallotta magát, 
még az Osztrák-Magyar Monarchia éveiben is, amikor a nemzetiségi hovatartozásnak 
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nem volt különösebb jelentősége a monarchia "nemzetek felett álló" hadseregében, 
legfeljebb a magyar nem számított előnynek a nemzet, iz ország rebellis 
hagyományai miatt. 

Az 1950-es, 1960-as években keletkezett munkákban — történeti 
feldolgozások, memoárok, irodalmi alkotások ~ sommás véleményeket olvashatunk, 
melyek szerint a hadsereg tábornoki és tisztikara zömmel "sváb" származású volt, 
így eleve németbarát, az pedig döntő módon befolyásolta Magyarország második 
világháborús szereplését. 

A tábornoki és tisztikarról alkotott ezen vélemény nem új keletű, eredete 
Szabó Dezsőnél, Bajcsy-Zsilinszky Endrénél keresendő. A későbbiek során ezt 
igyekeztek megerősíteni az egykori "magyar" tábornokok, törzstisztek memoárjai 
is, gondoljunk csak Nagy Vilmos, Kádár Gyula, vagy épp Shvoy Kálmán munkáira. 
/6/ Azok a történészek, publicisták akik ezt a kérdést a múltban, de napjainkban 
is felvetik, általában a névelemzést alkalmazzák igazuk bizonyítására — az már 
csak természetes, hogy vizsgálódásaiknál csak egy generációt nyúlnak vissza és 
szigorúan.csak az apák nevére terjesztik ki kutatásaikat --, illetve Szentiványi 
Domokos egy 1945 után készült összeállítására hivatkoznak. Szentiványi az 
1942-es állapotot alapulvéve, névelemzéses alapon arra a következtetésre jutott, 
hogy a honvédség felső vezetése "sváb" származású. A kérdés az, hogy mennyiben 
tekinthető tudományos megalapozottságúnak, az 1940-es, 1950-es években érthető 
politikai indíttatású értékelés. Véleményem szerint semennyiben. Vegyünk néhány 
példát a névelemzés alapján! Szombathelyi Ferenc vezérezredes apja Knausz, anyja 
Szombathelyi volt. Nagy Vilmos vezérezredes apja a Nagy, anyja a, Hermann nevet 
viselte. Ha a nevek hangzását nézzük, van-e lényeges különbség? Úgy tűnik nincs. 
Még nehezebb a helyzet abban az esetben ha olyan példákat hozunk, ahol a 
névváltozás két-három generációra nyúlik vissza. A Bajcsy-Zsilinszy Endre által 
nagyrabecsült, "jó magyar embernek, ősi nemesnek" tartott Csatay Lajos /7/ 
nagyapja még íuczentaller volt, Náday István nagyapját még Neumannak hívták-. A 
példákat még hosszasan lehetne sorolni, nem beszélve olyanokról, mint Stomm 
Marcel, aki magát magyarnak vallotta, de ősei között horvátok, lengyelek, 
osztrákok, angolok, németek, magyarok voltak. /8/ 

Úgy vélem e rövid felsorolásból is érzékelni lehetett, hogy ez a kérdés 
összetettebb, mint azt a névelemzések alapján vélni lehetne. Ugyanakkor említést 
érdemel az a tény is, hogy a "sváb" származást általában csak a Népbíróságok, 
illetve a marxista történetírás által joggal elmarasztalt és egyértelműen 
negatív szereplőknek ítélt katonai felső vezetők esetében emlegetik fel. Nem 
találkozni ilyen kitételekkel pl. Vattay Antal, Csatay Lajos, Rőder Jenő 
esetében, nem beszélve az alacsonyabb rendfokozatú és a demokratikus 
átalakulásban is szerepet vállalt tisztek, mint pl. Variházy — eredetileg Braun 
— Oszkár, Görgényi — eredetileg Neugeboren — Dániel, vagy épp Stromfeld Aurél 
esetében. 

Mivel a nemzetiségi kérdést főleg a tábornoki és tisztikar második 
világháborús szereplésével, németbarátságával kapcsolják össze, úgy vélem ez a 
megközelítés tévútra vezethet. A második világháborús magyar katonai elit 
németbarátságának gyökereit elsősorban nem az egyes személyek származásában, 
nevének hangzásában, hanem sokkal inkább az első világháborút lezáró 
békerendszer igazságtalanságaiban, az első világháborús osztrák-magyar — német 
szövetségben, a magyar reviziós törekvések német részről történő — korántsem 
egyértelmű — támogatásában kell keresni. Nem mond ellent ennek a véleménynek az 
sem, hogy akad/hat/tak olyan tábornokok és tisztek a második világháború 
időszakában, akik a nagy német győzelmek hatására igyekeztek előkeresni német 
őseiket és tették ezt olyan nagy buzgalommal, mint az 1920-as, 1930-as években, 
amikor magyar őseiket keresték! 
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RENDI TÁRSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÓDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Majdán János: 

VASUTASOK MAGYARORSZÁGON 1846 ÉS 1918 KÖZÖTT 

A 19. század nagy technikai vívmányai sorába tartozott a gőzvontatású vasút 
megjelenése és elterjedése. Az angliai pályák lefektetése után néhány évvel a 
kontinens, többi államában is vasútavatásokra került sor.,A magyarországi hálózat 
kiépülésére mésfél évtizedig várni kellett. 

Nevezetes ünnepe a hazai szárazföldi közlekedésnek 1846. július 15., amikor 
"a két mozdonygéppel" (Buda és Pest) ellátott kocsivonat mintegy harmadfél száz 
meghívottal útnak indult. /I/ A hivatalos avatást megelőző építkezések során egy 
új szakma képviselői verbuválódtak Magyarországon: a vasutasok. A pálya 
elkészítéséhez, a gépek összeszereléséhez és működtetéséhez külföldről érkeztek 
szakemberek. A Pestről kiinduló országos hálózat kiépítését maga elé célként 
kitűző "Magyar középponti vasúttársaság" választmányában is mindössze három 
hazai főnemes és két pesti bankár található, míg a többiek bécsi üzletemberek, 
Rotschild báróval az élen. A Középponti vaspálya vezetőségének volt néhány 
magyarországi tagja, de a tervezést és a kivitelezést kizárólag külföldről 
idekerült szakemberek végezték. /2/ A hálózatot Charles F. Zimpel tervezte az 
olasz származású Comfalonieri segítségével. A váci pályát Beyse porosz 
származású igazgató irányításával építették, ahol az egyes szakaszok 
osztálymérnökei osztrákok voltak. Az első vasútvonal körül kirobbant botrány 
vizsgálatakor kiderült, hogy pályafelvigyázóként hét hazai polgár kapott 
fizetést, de valamennyiükről bebizonyosodott, hogy az építkezés pénzügyeit 
intéző Ullmann családdal valamilyen szintű rokonságban álltak. /3/ Hasonló 
turpisságra derült fény a munkaszerződések átvizsgálásakor. Hat "élmunkás" 
dolgozott az építkezésen, akik szintén az "Ullmann-kllkkhez" tartozva csak 
felvették a fizetésüket, de még a munkahelyüket sem látták. Valójában a váci 
vasút tervezését és kivitelezését osztrák és porosz szakemberek végezték, 
magyarországi polgárok csak a kubikusok között voltak. 

A Pesttől Palotáig elkészült szakaszon meginduló próbaforgalom megkívánta, 
hogy az építőkön túl a működtetéshez szükséges szakemberek Magyarországra 
teijpülése is meginduljon. A gépek Belgiumból érkeztek, melyeket a pesti 
"Egyetem részéről a Természet és erőműtan rendes tanítója Jedlik Ányos". /4/ a 
társaság segédigazgatójának jelenlétében megvizsgált, s mind i négy "mozdony" 
kazánját rendben találta. A külföldről érkezett gőzmozdonyok vezetőinek 
kiképzéséhez az angliai Cumberlandból érkezett Young és a müncheni Patzenhoffer 
gépészek láttak hozzá. Az első vonalon szolgálatot teljesítő "Buda" névre 
hallgató mozdonyon Pesti Ferenc, a "Pest" nevét viselőn Klainkovszky Ottó 
dolgozott a vezetői állásban. A mozdonyvezetők magyarországi lakosok voktak 
csakúgy, mint a két főkalauz, a négy kalauz, a főkezelő és az éjjeliőr is. /5/ A 
szolnoki vonal megnyitása után sem változott a helyzet, s a forgalom 
lebonyolítását hazai lakosokból álló személyzettel oldották meg. 

Tapasztalatok hiányában a működtetéshez szükséges rendszabályokat is 
külföldről kellett beszerezni. A Kancellária segítségével a Középponti 
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vasúttársaság igazgatósága megkapta az "Éjszaki Ferdinánd Császár nevét viselő" 
társulat rendszabályait, melyeket lefordították magyarra, s 1846. április 14-én 
közzé is tették. /6/ Á 14 pontbői álló szabályzat alapján működtek az első hazai 
vasutak. 

A magyarországi vasúti hálózat kiépülésének első időszakában külföldről 
szerződtettek szakembereket, a határokon kívülről érkeztek a berendezések és a 
működési szabályzat, de a forgalmat már a hazai lakosokból verbuválódott 
személyzet bonyolította le. A magyar vasutasok első csoportja 39 főből állt, s a 
külföldről szerzett tapasztalatok figyelembevételével kezdtek dolgozni. 

Épülnek a vasutak - nő a vasutasok száma 

A szabadságharc leverése utáni Időszakban nem állt meg a hazai vasútépítés, 
csak a nemzeti piac igényei helyett a bécsi kereskedők és bankárok érdekei 
szerint folytatódott. Kezdetben államvasúti keretek között épültek az új vonalak 
is, melyeken elsősorban Ausztriából áttelepült személyzet teljesített 
szolgálatot. A Ferenc József császár által 1851. november 16-án aláírt rendelet 
szabályozta a birodalom egész területén a vasutak működését. Ebben nem mondták 
ugyan ki, hogy a vonalak mentén csak ausztriai polgárok dolgozhatnak, de a 
gyakorlatban mindig előnyben részesítették a Lajtán-túlról származókat. A 
korabeli vasutasokról pontos lista egyenlőre nem áll rendelkezésre, de a bécsi 
székhellyel működő igazgatóság minden utasítása sugallja a magyarországi lakók 
hátrányos megkülönböztetését. 

A külföldről érkező vasutasok aránya tovább nőtt 1855 után, amikor az 
államkincstár anyagi okok miatt megvált a vasutaktól. A magántársaságok kezébe 
került vonalak további fejlesztése gyors ütemben haladt, s a gőzmozdonyok 
vontatta szerelvények elszállították az ország mezőgazdasági árufeleslegének 
nagy részét. Az új vonalak hiába vezettek gyakran színtiszta magyarlakta 
vidékeken át, a vasutasok továbbra is osztrák származásúak voltak. A kevés 
magyar vasutas megléte nemcsak a társaság megkülönböztető munkásfelvételéből 
adódott, hanem a hazai munkavállalók szakképzetlenségéből és az általánosan 
megvalósult passzív ellenállás politikájából is. Ezért nem hatott különösen nagy 
meglepetésnek, hogy az 1867-es kiegyezés után megszervezett Magyar 
Államvasutakhoz oly sokan jelentkeztek dolgozni. Rendelkezésre áll a Közmunka és 
Közlekedési Minisztériumhoz 1867-1868-ban benyújtott álláskérelmek részletes 
listája, mely szerint az első esztendőben 89, a második évben 172 magyar 
állampolgár kívánt vasutas lenni. Valamennyi pályázatot elfogadtak, de a 
jelentkezők születési helyére és iskolai végzettségére utaló adatok nem 
teljesek, ezért nincs mód az államvasúti dolgozók pontos bemutatására. A 
beadványokból kiderül, hogy 1867-ben huszonhármán technikusok, mérnökök vagy 
műegyetemi hallgatók voltak. A következő évben 11 mérnök jelentkezett 
szolgálattételre és a megváltozott belpolitikai viszonyokat mutatja, hogy 
huszonhármán Írták a kérelmükbe: volt honvéd. A Magyar Államvasutak keretei 
között néhány év leforgása alatt gyorsütemű hálózatbővítés zajlott le, melynek 
során egyre többen dolgoztak, a vaspályákon. A vezetők is folyamatosan 
cserélődtek, s amikor 1871-ben Stempf Károly addigi üzletigazgató 
betegszabadságra távozott, már csak két osztrák születésű főmérnök maradt az 
Államvasutaknál. Ettől az időtől kezdve a magyar kormány megpróbálta érvényre 
juttatni a Buda-Pest központú vasúti hálózat kiépítését, s ezen munkálatok 
meggyorsítására beolvasztották a MÁV keretei közé az addig önálló vállalatként 
működő vasútépítőket. Az 1872 tavaszán elhatározott összevonással egycsapásra 
299 fővel nőtt a magyar vasutasok létszáma. Az átszervezés eredményeként 1872 
nyarán megkezdte működését a MÁV üzletigazgatósága, melynek keretei között a 
későbbiekben több üzletvezetőség alakult. A szárazföldi közlekedésben egyenlőre 
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még csak egy vállalat volt a többi között a MÁV, de üzletpolitikájában már maga 
mögött tudhatta a magyar kormány támogatását. A kezdeti időszakban a 
minisztérium sem tudott segíteni abban, hogy az Államvasutak dolgozóinak jobb 
fizetése és életkörülménye legyen, mint a többi magántársaságnál dolgozó 
vasutasnak. Sőt! A rossz üzleti helyzet miatt előfordult, hogy az Ígéretek 
ellenére sem tudták kifizetni a soros előléptetésekhez járó béremelést, "ismé-
telve híresztelik, miszerint a m. kir. államvaspályák eladatnak,- vagy 53rEe 
adatnak", /7/ melyet hivatalosan megcáfoltak és Horváth Alajos üzletigazgató "az 
összes személyzet megnyugtatására" közölte, "hogy a magas kormány űnoE 

jólétéről és állásuk biztonsagáról annyira gondoskodjk, mint ezt bármely más 
intézet alig tenné." A MÁV dolgozók biztonságtudatát kívánták növelni a 
szolgálati és illetményszabályzat napvilágra hozatalával, mellyel új korszak 
kezdődött a magyar vasutasok életében. 

A példamutató szabályzat és annak hatása 

A tényleges munkát 1872. augusztus 1-én megkezdő MÁV üzletigazgatóság még 
aznap életbe léptette "A m. kir. államvasutak alkalmazottait megillető hivatalos 
czímek és illetményekről" szóló szabályzatát. Leszámítva i Középponti 
Vasúttársaság német nyelvű utasítások lefordításával keletkezett szabályzatát, 
Magyarországon korábban nem volt a vasúti forgalom minden elemére kiterjedő 
utasítás. A magántársaságok rögzítették ugyan a legfontosabb tudnivalókat és 
teendőket, de ezek nem tértek ki a dolgozókat érintő minden kérdésre. A MÁV 
részletes szabályzatát Tisza Lajos miniszter jóváhagyásával Tolnay Lajos 
igazgató tette közzé. A 45. § pontosan megszabta a dolgozók szolgálati 
kötelezettségeit és a különféle címen adható illetményeket. A fizetések mellett 
a "természetbeni lakás", a lakbér, az egyenruha, a nyugdíjazás, a külföldi és 
belföldi kiküldetések, a napidíjak és utazási költségek, a különféle szolgálatok 
díjai, a szabadságolás és á betegszabadság kérdései, a felmondás, a költöztetés, 
a halálozás esetén felmerülő gondok szerepeltek a szabályzatban. Külön 
mellékletben csatolták a hat hivatalnoki és az öt szolgai rendfokozatba sorolt 
dolgozók különféle címen felvehető illetményeinek táblázatát, melyben a lakbérek 
és a napidíjak is szerepeltek. Ezek szerint az I. rangfokozat 1. osztályában 
4000 forint volt a főfelügyelők fizetése, míg a legalacsonyabb kategóriába 
sorolt hivatalnokok (számtiszt, távirász, irodatiszt) 600 forintot kaptak 
kézhez. Á szolgák rangsorát a művezetők nyitották 1000 forintos fizetéssel és a 
kapuőrök zárták 210 forinttal. /8/. 

A Tolnay Lajos nevéhez fűződő szabályzat rögzítette a MÁV dolgozók 
jövedelmét, s biztos megélhetést próbált nyújtani az állami vállalatnál dolgozó 
vasutasoknak. Ezen elvek alapján fogalmazták meg a többi vasúttársaság 
dolgozóinak kötelességeit is, s a későbbi államvasúti változások példaképéül is 
ez az első szabályzat szolgált. 

1872 nyarától szabályzat rögzítette a dolgozók helyzetét, de nem tudjuk 
pontosan, hogy hány embert érintett ez. Szerencsére öt évvel később seregszemlét 
tartottak Magyarország valamennyi vasutasa fölött, s így név szerint ismerjük 
1877-ben az országban dolgozó vasutasokat. A hatalmas feldolgozatlan listákból 
egyenlőre a hivatalnokok rövid bemutatására van lehetőség. Ezek szerint 
Magyarországon 1877-ben 2439 vasúti hivatalnok dolgozott, kiknek számbavétele az 
igazgatókkal kezdődött és a járműjavítók művezetőit is ide sorolták. A legtöbb 
hivatalnokot foglalkoztató vállalatok: 

1/ Magyar Államvasutak 817 fő, 
2/ Tiszavidéki Vasút 437 fő, 
3/ Alföld- Fiumei Vasút 205 fő, 



476 

4/ Kassa-Oderbergi Vasút 204 fő, 
5/ Magyar Nyugati Vasút 176 fő, 
6/ Északkeleti Vasút 131 fő, 
7/ Első Erdélyi Vasút 126 fő. 

a többi hazai vaspályán összesen 341 hivatalnok aolgozott. A MÁV 
befolyásának növekedését, illetve a vállalaton belüli apparátus felduzzadását 
mutatja, hogy a hat rangfokozatba sorolt hivatalnokok harmada az állami 
hálózatban teljesített szolgálatot. Kiugróan magas még a Tiszavidéki Vasút 
hivatalnokainak száma, akik az összes vasutaknál dolgozó azonos beosztásúak 17,8 
%-át adták. E két vállalat foglalkoztatta az országban megtalálható vasúti 
hivatalnokok 51,4 %-át. 

A hivatalnokok részletesebb vizsgálata kimutatta, hogy mintegy harmaduk 
mérnöki beosztásban, harmaduk állomásfőnökként és vezetőként, harmaduk különféle 
hivatalnoki rangban dolgozott. Az ügyosztályokon négy bárói ranggal bfró 
beosztott tevékenykedett. Üt nőt is alkalmaztak, de nem kinevezett, hanem 
szerződéses pénztári állásban. Mind a bárók, mind a nők a MÁV és a 
Kassa-Oderbergi Vasút vonalain teljesítettek szolgálatot. 

a szolgák rangsorba állítása hosszadalmasabb munkát igényel, mivel 
létszámuk húszezer körül mozgott. A utazó személyzet — mozdonyvezetők, fűtők, 
kalauzok — és a pályák építését, karbantartását végzők számítanak szolgának, s 
ide sorolták a műhelyekben dolgozókat és az állomások belső munkáját elvégző 
málházókat, kapusokat stb. Létszámuk vállalatonkénti összegzése még hiányzik, de 
ismertek a munkájukért járó juttatások. Az 1880-as esztendőben a hazai vasutasok 
fizetést, lakbért, utazási átalányt és napidíját kaptak. A legnagyobb 
magántársaságok és a MÁV szolgai rangfokozatban lévő dolgozóit összehasonlítva 
kiderül, hogy az állami alkalmazottak fizetése 100-120 forinttal kevesebb a 
kollégáikénál. /9/ Az Első Erdélyi Vasutaknál kaptak csak átlagosan száz 
forinttal kevesebbet a vasutasok, mint az Államvasutaknál. Az évi 
lakbérhozzájárulásban és a napidíjak megállapításában már érződött a legnagyobb 
szárazföldi közlekedési vállalat árdiktáló szerepe. A MÁV juttatásait 
tekintették mérvadónak a szolgáknál, s ez még jobban kimutatható a hivatalnokok 
besorolását vizsgálva. A Magyar Nyugati Vasút juttatási kevesebbek, a többi nagy 
társaság fizetései az Államvasutéhoz igazodnak. Az I. rangfokozatba sorolt MÁV 
hivatalnokok 4000, 3600, és 3200 forintos évi fizetése, a 800 forintos 
lakbér-pótlék és a 8 forintos napidíj kiindulási ponttá vált, s a többi 
osztályban általában 200-200 forinttal csökkent a dolgozók bére. A juttatások 
egyenletesen csökkenő módszerét a magántársaságok továbbra is alkalmazták, de az 
1870-es évek végére a megnövekedett forgalommal és tekintéllyel bíró MÁV átvette 
a személyzet illetményeinek alakítását. Irányadóként az államvasúti táblázatok 
szolgálta*, melyeket időnként változtattak. Az árak növekedésére hivatkozva 
emelték az államvasutak dolgozóinak bérét 1884-ben. Ekkor megváltoztatták a 
rangtáblázatot is és új közbülső kategóriaként létrehozták az altisztek 
csoportját. Fizetésük általában kevesebb mint a fele volt a hivatalnokokénak és 
körülbelül kétszerese a szolgákénak. Az új rangfokozat beállításával elismerték 
a tanulást, lehetővé vált az Államvasutakon belül a továbbképzés megszervezése 
és így lehetőség nyílt a továbblépésre. A magánvállalatok legtöbbje követte a 
MÁV gyakorlatát, s a 4000 forintos első osztályú hivatalnok mellé beiktatták az 
1600 forint évi fizetéssel bíró altiszt kategóriáját. 

A Baross Gábor miniszter aláírásával 1887 április elején megjelent "Szol-
gálati Rend- és- Illetményszabályzat" életbelépése után sem változtattak a 
Korábban kialakult gyakorlaton. A "vasminiszter" szabályzata annyiból volt 
lényeges, hogy egyre több vasutat államosítottak, s az illetmények megismételt 
kiadása eloszlatta a volt magántársaságok dolgozóinak aggodalmát. Az esetleges 
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hátrányos helyzet helyett egységessé váltak a hazai vasutasok •51 °tkörülményei. 

A nagy építkezések és a nagy államosítások időszakában nőtt a magyarországi 
vasutasok létszáma, s a századfordulóra 35 ezer körül dolgoztak a MÁV keretei 
között. Az államvasúti alkalmazásban állók nem kaptak a többi vasutas fizetését 
kimagaslóan meghaladót, de a jó szociális körülmények vonzóvá tették a 
vállalatot. A szolgálati lakások nagy száma, a vasutas gyermekek tanulását 
biztosító iskolák és internátusok, a szolgálatban lévők továbbtanulási 
lehetőségei, a rendszeres ~ és egyideig automatikus — előrelépés a többi 
vállalathoz képest vonzóvá tette az Államvasutat. A MÁV a századfordulóig meg 
tudta őrizni az 1880-as .években kialakult belső szerkezetét, amely hosszú ideig 
csak előnyt biztosított dolgozóinak. 

Az országban megáll a forgalom 

A századfordulón vasutasként szolgálatot teljesítő 72.000 körüli dolgozó 
majd felét — 34.000 főt — a MÁV foglalkoztatta, míg az összes többi 
vállalatnál 38 ezren biztosították a forgalom zavartalanságát. Az egyre több 
szociális juttatást kapó államvasúti dolgozók nehezen viselték el a helyzetüket 
rontó intézkedéseket. 1904 tavaszán az állami alkalmazásban álló vasutasok 
elégedetlenkedtek az illetmények elmaradt növelése miatt. A személyzet ennek 
megtárgyalására 1904 áprilisban országos értekezletet akart összehívni, melyet a 
rendőri zaklatás miatt a gyakorlatban nem tudott megvalósítani. A Budapestre 
utazást sok helyen nem tudták ~ vagy nem akarták — engedélyezni, a szervezőket 
rövid időn belül fegyelmi elé állították, illetve eldugott állomásokra 
helyezték. A kapkodva hozott igazgatósági döntésekre válaszul a vasutasok 1904. 
április 19-én este 8 órakor leállították a forgalmat. Néhány perc alatt 
elterjedt a hír az országban és gyorsan megalakultak a sztrájkbizottságok is. 
Tisza István miniszterelnök megpróbálta erős kézzel megindítani a forgalmat, de 
az általa javasolt katonai mozgósítás további zűrzavarokat okozott, öt napi 
tárgyalás után a vasutasok Ígéretet kaptak saját egyesületeik megalapítására és 
az illetmények növelésére. A sztrájkot vezető 13-as bizottság tagjait mind az 
ítélőtábla, mind a királyi Kúria felmentette, s a meghurcolt vasutasokat 
visszahelyezték eredeti állásaikba. A következő hónapokban sorra alakultak a 
vasutas egyletek, szövetségek, s 1907 tavaszán rendeleti úton bevezették a 
"vasúti pragmatika" szabályait. A MÁV szolgálatában álló tisztviselőket kilenc, 
az egyéb dolgozókat nyolc fizetési kategóriába sorolták. Mindenkinek nőtt áz 
illetménye és meghatározták az előléptetési időt is. Példamutató újdonságot 
rögzített a 11 §: "Az államvasút! alkalmazottak fieztáse. havidíja, napidíja 
vagy napibére le nem szállítható". /10/ Az 19U7-ben bevezerett vasúti pragmatika 
érvényben maradt a két világháború között is. 

Az államvasutak dolgozói példát mutattak valamennyi vasutasnak, s az elsó 
— és 1918-ig egyetlen — sztrájkkal kiharcolták körülményeik javítását. 

A források értéke és értékelése 

Egy új foglalkozás dolgozóinak verbuválódását mindig érdekes figyelemmel 
kisérni. Különösen igaz ez a vasutasokra, akik az egész országra kiterjedő, 
mindenhol egyforma munkát végeztek és néhány évtized alatt a legnagyobb létszámú 
alkalmazotti réteg alakult ki belőlük. Sorsuk és életpályáik nyomonkövetése a 
korábban már használt forrásokon túl a vasúttársaságok nagyjából feltáratlan 
levéltárainak segítségével folytatható. Pontossá és egyúttal igen nehézkessé 
teszi a feltáró munkát, hogy névreszóló vizsgálatok alapján lehet csak 
összegezni a vasutasok életkörülményeit. Ritka lehetőség, hogy a társadalmi 
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összegződést valamennyi dolgozónál figyelemmel lehet kisérni, de a hatalmas 
adatmennyiség miatt ez az összegzés éveket vesz igénybe. 
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RENDI TÁRSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÓDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Sudár Kornélia: 

AZ ELSŐ TÖMEGKÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ, AZ OMNIBUSZ ELTERJEDÉSE BUDAPESTEN ÉS 
HATÁSA A FŐVÁROS 19. SZÁZADI NAGYVÁROSI FEJLŐDÉSÉRE 

Célunk a polgári fejlődés, a városiasodás egyik jellegzetes ismérvének, a 
tömegközlekedés kibontakozásának nyomonkísérése az infrastruktúra egyéb ágaival 
is összefüggésben. Röviden utalunk azokra a társadalmi és gazdasági 
folyamatokra, amelyek a tömegközlekedés iránti igényt szülték, és mivel 
ugyanezek a folyamatok termelték ki azokat is, akik vállalkoztak az új 
szükségletek kielégítésére, vizsgálódásunk köréből a közlekedési vállalkozók 
sommás bemutatása és jellemzése sem maradhat ki. Figyelmünket ezúttal pest-budai 
megjelenésétől (1832) jelentőségének háttérbe szorulásáig (a múlt század végéig) 
az omnibusz- vagy társaskocsi-közlekedés fejlődésére fordítjuk, mert ez az első 
közlekedési eszköz, amely legkezdetlegesebb formájában, már csírájában is 
magában hordta a modern városi tömegközlekedés megteremtésének lehetőségét. 

Az omnibusz megjelenése előtt a városon belüli személyszállítást a 
magánfogatok, és azok számára, akik saját fogattal nem rendelkeztek, a bérkocsik 
(konflisok, fiákkerek) bonyolították le. A 19. század első felében mindhárom 
városban: Pesten, Budán és'Óbudán a bérkocsizást csak a céhes ipar keretein 
belül űzhették. Pesten a céh — saját kérésére — 1827-ben nyert királyi 
privilégiumot az ún. könnyű, tehát a városon belüli fuvarozásra, és ezzel el is 
határolta tevékenységét a vidéki bérfuvarozástól, amellyel ezután kizárólag a 
vidéki vagy országút bérkocsisok (Landkutscherek) foglalkozhattak. A céh a 
városi tanács szoros felügyelete alá tartozott, díjszabását a tanács hagyta 
jóvá, kocsiját és lovait nem adhatta el a tanács tudta és beleegyezése nélkül, a 
mesterek számát is a város vezető testülete határozta meg mindig a város 
igényeinek megfelelően. Érdekes módon, ezt a zártságot és szigorú hatósági 
ellenőrzést a céh nem érezte kötöttségnek, sőt — erre az időszakra a 
kontárokkal már igencsak élesedő konkurrenciaharcban — a céh privilégiális 
jogainak megőrzésében ez nagyobb oltalmat jelentett, mint az ún. nyílt céhek 
esetében, ahol a városi felügyelet mértéke jóval kisebb volt. /I/ 

Az omnibusz — amelynek elnevezése "mindenkinek" is jól jellemzi az 
országúti postakocsi-közlekedés mintájára a nagyvárosok belső forgalmának 
lebonyolítására elterjedt eszköz sajátosságát — abban különbözik a bérkocsitól, 
hogy befogadóképessége nagyobb (típustól függően 4, 6, 14, 24 fő lehetett), 
előre meghatározott végállomások között, kijelölt útvonalon, megszabott 
időközönként, rögzített és a bérkocsinál jóval alacsonyabb (Pesten és Budán 
átlagban négyszer, ötször kisebb) áron közlekedett. 

A városfejlődés azon szakaszában jelent meg, amikor a város gazdasági 
jeletőségének növekedésével egyre több betelepülőt vonzott, így a lakosság 
növekedése miatt területe egyre nagyobb kiterjedést öltött, ugyanakkor a 
társadalmi tagozódás és a munkamegosztás differenciáltabbá válása a város 
szerkezetén is tükröződött. Mind szélesebb rétegek számára vált szükségletté 
vagy éppen kényszerré, és ezáltal életük állandó elemévé a városon belüli 



480 

helyváltoztatás, mert a kapitalista iparfejlődés Magyarországon is 
visszafordíthatatlanul elválasztotta egymástól a városbeliek munka- és 
lakóhelyét. 

Az omnibusz-közlekedés fejlődésének vizsgálata várostörténeti tanúiságokkal 
is szolgál: a hálózatnak a város térképére vetítése elárulja a városlakók 
élettevékenységének helyszíni tagolódását, az omnibuszos vállalkozók és az 
utasok körének elemzése pedig a város társadalmának differenciálódásáról vall. A 
feltárás azonban nem csekély nehézségbe ütközik. Ha az cmnibuszozás történetét a 
19. század végéig kísérjük nyomon, az adminisztratív forrásanyag megközelítése 
korszakonként más-más módszert igényel. 1848 előtt, amíg az iparűzést 
céhprivilégiumok szabályozták, céhen kívülinek engedélyt csak újfajta 
vállalkozásra és a városi magisztrátusok ajánlatára a Helytartótanács adhatott, 
adatokat tehát e kormányszerv és a városi tanácsok irataiból nyerhetünk. A 
helyzet ezt követően megváltozott; az 1851-es iparrendtartás elvileg lehetővé 
tette az iparűzést, és az iparengedélyek megadását a városi megisztrátusok 
hatáskörébe utalta. Társaskocsik esetében minden új kocsi forgalomba állításához 
új engedélyt kellett kiállítani. Az 1860-as években egyszerűsödött az engedélyek 
megadása, majd az 1872: .8. tc. kimondotta az iparűzés szabadságát, s a főváros 
jogában — a személyszállítás esetében — csak az iparűzők számának 
megállapítása maradt. Iparengedélyeket ezután a budapesti kerületi elöljáróságok 
állíthattak ki. Lévén, hogy az 1870-es években közlekedő kb. 500 kocsi mintegy 
300 kisvállalkozó kezén oszlott meg, a társaskocsihálózat és a vállalkozók 
listájának összeállítása erre az időszakra az elöljárósági forráságanyag 
nagymérvű pusztulása miatt az engedélyek alapján szinte lehetetlen. Megoldást 
csak a korabeli utikalauzok, városleírások és a sajtó kritikával kezelt és még 
levéltári forrásokkal is összevetett adatai nyújtanak'. /2/ Az 1884-ben kiadott 
városi rendszabály ismét törvényhatósági engedélyhez kötötte a társaskocsizást. 
Ekkor már csak útvonalra adtak engedélyt. A kocsik száma viszont 100 körülire 
esett vissza. 

A Párizs, London, Berlin és Bécs után Pesten, majd nem sokkal később Budán 
1832-ben, illetve 1833-ban megindult első omnibuszjáratok még nem azzal a céllal 
jöttek létre, hogy munka- és lakóhelyeket, tehát különböző városrészeket 
kössenek össze, hanem azzal, hogy minél több embernek tegyék elérhetővé a 
leglátogatottabb kiránduló és szórakozó helyeket. Ennek következtében 1848 előtt 
nincs még a sző szorosabb értelmében tömegközlekedés. A városbeliek többsége 
lakóhelyhez kötötten élt, munkája, megélhetése nem késztette gyakori 
kimozdulásra. A városok kiterjedése, főleg a beépítettség határáig nem nagy, 
Óbuda lényegében alig haladta meg a középkori méreteit, Buda a Duna és a hegyek 
közé zárt keskeny és nem túl hosszú sávban élte életét-, Pest pedig elférne a mai 
— igaz, kicsit megnagyobbított — Belváros területén. Bár Pest lakossága a 
reformkorban gyorsan gyarapodott (1832-től 1848-ig 16 év alatt 54 %-kal, és 
meghaladta a 100 ezer főt), de a város centruma akár a legszélső házaitól is 
legfeljebb egy-másfél óra alatt gyalog is elérhető. A három várost körülvevő 
falvak még mindenek előtt az élelmiszer-szállító szerepét töltötték be; 
parasztjai legfeljebb a napi, míg kézműveseik a heti vagy országos vásárok 
alkalmával fordultak meg a városban árujukat fuvarozva. Noha több település is: 
Újpest, Palota, Soroksár, Keresztúr, Csepel, a budai oldalon pedig Promontor 
(Budafok) és Tétény gyors fejlődésnek indult, közülük Újpest az, amelyik 
mozgékony kereskedő és vállalkozó rétegével elsőként igényelte a várossal való 
rendszeres összeköttetést (1844). így csak az 1840-es években lelhető fel az 
omnibusz-közlekedésben a funkcióváltás tendenciája, és váltak jelentőssé azok a 
járatok, amelyek a városrészek közötti, illetve a város és a környező 
települések összeköttetését célozták. Ugyanerre az időszakra esik a vasút 
megjelenésének következtében a vonatokhoz kapcsolódó omnibusz-közlekedés 
megindulása. 
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Újpest és Úbuda példája azt mutatja, hogy a lakóhely és a munkatevékenység 
színhelyének elválása a múlt század első felében még nem spontán 
gazdasági-társadalmi folyamat, hanem a feudális kiváltságok és tiltások 
rendszerének eredménye. A Károlyiak fóti uradalmához tartozó zsellértelepülés, a 
Pesttől nem messze fekvő Újpest ugyanis annak köszönhette fejlődését, hogy itt 
nem érvényesültek a céhes korlátok, így a pesti gazdasági élethez kapcsolódó 
céhen kívüli kereskedők és iparosok Újpesten telepedhettek le. Az óbudai 
zsidóság ugyanakkor 1840-ig nem költözhetett be Pestre vagy Budára, kézműveseik, 
és főleg házaló kereskedőik rendszeresen jártak be az ország gazdasági 
centrumába: Pestre, vagy adminisztratív ügyeik intézésére Budára. Nem véletlen, 
hogy az óbudai bérkocsis céh az első, amelyik 1829-től bérkocsijait a 
társaskocsizáshoz csaknem hasonló jelleggel működtette, ezt követően hamarosan 
ki is alakult és megszilárdult az Óbuda és Buda közötti rendszeres 
társaskocsi-közlekedés. /3/ 

A társaskocsizás fejlődését kezdetben a városi életforma változása is 
formálta. A város mindjobban elkülönült a természettől, és a városi élet 
kényszerű velejáróira való reakcióként, de a felvilágosodás és a romantika 
természetszemléletének térhódítása nyomán is divatba jött a természetbe 
visszavágyódás és a zöldbe kirándulások szokása. Részben az orvostudományban 
ekkortájt teret nyerő újabb irányzatok hatására megnövekedett a gyógyfürdők 
jelentősége, amelyek — Pest-Budán mindenek előtt a Császár fürdő — a társas 
szórakozás színhelyeivé is váltak. Az első omnibuszok így éppen a zöldbe és a 
fürdőbe való eljutást tették lehetővé viszonylagos olcsóságukkal és szélesebb 
néprétegek számára is. 

Nem csodálható tehát az, ha a fürdő- és kávéházbérlők figyeltek fel 
elsőként az új igények jelentkezésére, és vállalkoztak kielégítésükre. Pesten az 
első omnibusz-tulajdonos, akinek nevéhez a pest-budai omnibusz-közlekedés 
meghonosítása fűződik, a Morvaországból Pestre telepedett Kratochwill János a 
városligeti Páva-szigeti városi kávéház és a pesti kereskedőtestület székházában 
(ma Átrium szálló) levő kávéház bérlője volt, aki 1832-ben a Városligetben — 
éppen az előbb említett fürdőkultúra divatjának hódolva — vízgyógyintézetet is 
nyitott. Két kávéháza között éppen azzal a céllal indított omnibuszokat 1832 
júliusában, hogy az új szolgáltatással vendégeinek számát növelje. 

Kratochwill példáját követve ugyanezt a típust, tehát az ingatlanbérlő 
alakját testesíti meg a Brünnből Pestre települt portréfestő, ének- és zenetanár 
Réder Adolf, a Császár fürdő bérlője, majd Kőnig Mihály, aki 1840 után Réder 
utódja a Császár fürdő bérletében, de egyúttal a Király fürdő tulajdonosa is. Ők 
teremtették meg Pest és a budai fürdők közötti kapcsolatot. Új vállalkozásuk 
számukra nem jelentett túl nagy kockázatot, hiszen megélhetésüket nem ez, hanem 
az ingatlanbérlet biztosította. Jövedelmüket az új szolgáltatással csak növelni 
akarták. Rajtuk kívül azonban olyan társaskocsi-vállalkozóról is van tudomásunk, 
aki budai céhes bérkocsis létére a céhtől függetlenül indította meg 
omnibusz-járatait Buda és Úbuda, illetve Zugliget között (Kellner József 
1837-1839). Ez a céhből való kitörési kísérletként értelmezhető vállalkozás 
azért is figyelemre méltó, mert létrejöttének körülményei a céhes mesterek 
nagyfokú óvatoskodásáról, újjal szembeni bizalmatlanságáról árulkodnak. Kellner 
ugyanis már évekkel korábban vásárolt társaskocsikat, de meggondolta magát, és 
eladta azokat a budai céhnek, majd a céh és mások sikerein felbuzdulva később 
mégis önálló üzletbe fogott. /4/ 

A céhen kívüli vállalkozóknak harcot kellett vívniok a városi bérkocsis 
céhekkel, melyek privilégiumaik megsértését látták az új típusú járművek 
engedélyezében. Sérelmeik orvoslására beadványokkal, eltiltási kérelmekkel 
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bombázták a hatóságokat. A pesti céh számára rendkívül fontossá, sőt létkérdéssé 
vált, miképpen értelmezik a könnyű fuvarozásra elnyert privilégiumukat. Ha 
ugyanis — mint állították — a társaskocsizás a könnyű fuvarozás kategóriájába 
tartozik, akkor erre csak nekik lehet joguk. Úgy is érveltek, hogy a tanácsnak 
őket kellett volna először megkérdeznie, hogy nem vállalnák-e az új típusú 
kocsik beszerzését és a vállalkozás beindítását. A városi tanács és a 
Helytartótanács azonban új típusú közlekedési eszköznek minősítette a 
társaskocsikat, és a Helytartótanács a továbbiakban a városi tanács hatáskörébe 
utalta az efféle vállalkozások engedélyezését. /5/ A céh érvelése sajátos fényt 
vet a céhrendszer korlátaira: a hatósági felügyelet sokszor gyámkodásnak is tűnő 
— védőpajzsa mögött csak külső kihívásra, egzisztenciális érdekeik 
veszélyeztetésének érzékelésekor reagáltak az új igényekre, és mutattak 
hajlandóságot azok kielégítésére. /6/ Az óbudai bérkocsis céh kivételével — 
mint arra már utaltunk — a másik két városi céh csak a céhen kívüliek 
megjelenése után indította meg járatait. ¡1/ 

Kenyérharc azonban nemcsak a céhek és a céhen kívüliek között folyt, 
nemcsak a céhek követelték a kontárok eltiltását, hanem a céhen kívüli és 
egymást kölcsönösen nyerészkedéssel vádoló vállalkozók is ellenfeleik 
eltiltásáért ostromolták az illetékeseket. /8/ 

Ezek a kisvállalkozók nem rendelkeztek 4-6 kocsinál többel, és néhány évnél 
tovább egyikőjük sem maradt talpon. Igaz ugyan, hogy az omnibusz-vállalkozás túl 
nagy tőkebefektetést nem igényelt (egy díszes, 8 személyes társaskocsi ára kb. 
két bérkocsit tett ki, mintegy 800 Ft-ot), de forgalomban voltak ennél jóval 
olcsóbb típusok is), ám kisvállalkozásban jövedelmezősége — mint később ennek 
okaira még visszatérünk — sem nagy. 

A legnagyobb vállalkozásnak a reformkorban a budai bérkocsis céhé 
tekinthető,.amelyik 24 társaskocsival rendelkezett a három váróéban közlekedett 
mintegy 50 közül. Ez a körülmény sem változtatta azonban meg a céh üzleti 
arculatát/és nem .mozdította ki a tőkés típusú vállalkozások irányába, mert 
alapvető funkciójának továbbra is a kisipari bérkocsizást tekintette. A kocsik 
típus és rendeltetés szerinti megoszlása is ezt bizonyítja: a' 24 omnibusz 
mellett 70 bérkocsit járattak. Pest forgalma általában messze elmaradt Budáétól, 
ennek fő oka nyilván az, hogy a leglátogatottabb szórakozó- és fürdőhelyek Budán 
találhatók, míg Pesten csak a Városliget számított igazán annak. 

Ha jellemezni akarnánk azok körét, akik a reformkorban a társaskocsit 
igénybe vették, a népesség valamennyi részére kiterjedő, a foglalkozás, a 
jövedelem és a tényleges anyagi helyzet szerinti tagozódást is megvilágító 
egykorú statisztikák felmérések hiányában csak kizárásos módszerrel 
kísérletezhetünk. Eleve ki kell zárni körükből a nincsteleneket, a 
napszámosokat, az inasokat, a cselédeket és a céhlegények nagy részét, akik 
12-30 krajcáros napi bérükből aligha engedhették meg maguknak, hogy 10-15 
krajcárért omnibuszra szálljanak. Csak a napszámosok és a cselédek Pest 
lakosságának legalább egyhatodát jelentik, Budán ahol a lakosságnak mintegy 
kétharmada foglalkozott szőlőműveléssel, ez az arány bizonyosan jóval magasabb 
volt. Társaskocsira szállhattak viszont a céhes mesterek, céhen kívüli 
vállalkozók, kereskedők, bérlők, az értelmiség szegényebb rétegei is, továbbá — 
mint Nagy Ignác életképeiből kitűnik — egyes jól fizető szakmák "uracsot 
játszó" segédei, végül ritkábban a jobban fizetett céhlegények is. A rendi 
különbségtevésnek a városban is érvényesülő világában, aki csak tehette, 
bérkocsit fogadott. A gazdagabb polgárság, a birtokai jövedelméből élő nemesség, 
az értelmiségnek és a tisztviselőknek a hierarchia magasabb fokán elhelyezkedő, 
jobban fizetett rétege bérkocsiba szállt, ha módjában állt, leginkább saját 
fogatot tartott. 



483 

A bérkocsik mellett megjelenő társaskocsizás a reformkorban nem támasztott 
különösebb infrastrukturális beruházási igényeket a városokkal szemben: az egész 
korszakban összesen mintegy 50 társaskocsi 6-10 viszonylatban hasonló 
körülmények között közlekedhetett mint a 300-350 konflis és fiákker. Noha Pest 
utcáinak egy részét már kikövezték, a városból kivezető utakat kavicsozták, alig 
akadt olyan esztendő, amikor a kövezésre fordított összegek akár csak 
megközelítették volna a kövezetvám címén befolyt pénzeket. /9/ Alighanem 
helytálló az a korabeli megállapítás, hogy a pesti embert meg lehetett 
különböztetni mindig poros, sáros csizmájáról. 

1848 után a helyzet alaposan megváltozott. Az 1850-es években 
Nyugat-Európában megnyilvánuló gazdasági fellendülés lökést adott 
Kelet-Közép-Európában, így a szabadságharc leverését követő bénultságából lassan 
magához térő Magyarországon is az ipari forradalom kibontakozásához. A tőkés 
felhalmozás legjelentékenyebb színtere és haszonélvezője — centrális földrajzi 
helyzete következtében a kereskedelemben és a közlekedésben betöltött vezető 
szerepénél fogva — a dunaparti testvérvárosok" közül is elsősorban Pest volt. A 
pesti gyáripar kialakulásának főleg a korábban itt felhalmozódott kereskedelmi 
tőke iparba áramlása kedvezett, de segítette a feudális gazdasági-társadalmi 
struktúra felbomlasztását az 1851-es iparrendtartás is, amely a céhéket ugyan 
fenntartotta, de engedélyezte a céhen kívüli ipar gyakorlását is. A fent vázolt 
folyamatok együttes hatására, továbbá a városi életmód polgárosulása 
következtében megszaporodó munkaalkalmak hatalmas tömegeket vonzottak a 
fővárosba. Budapest népessége fél évszázad alatt megnégyszereződött: az 1848-as 
145 ezerről a milleneum évére elérte a 600 ezres lélekszámot. E hatalmas 
gyarapodást — mivel a Belváros és a Lipótváros már agyonzsúfolt volt — első 
sorban a külvárosok: Teréz-, József- és Ferencváros, majd később a környező 
települések: Kőbánya, Újpest, Soroksár, Palota; egyelőre kisebb, de fokozódó 
mértékben Budaőrs, Budafok, Tétény, Kispest, Erzsébetfalva szívták fel. E 
települések egy része kézműiparának, majd kibontakozó gyáriparának (Újpest, 
Kőbánya) köszönhette felvirágzását. Már a felsorolásból érzékelhető funkcionális 
elkülönülés azonban nemcsak a város és a környező falvak viszonylatában, hanem a 
városon belül is érvényesült. Megerősödött a Belváros kereskedelmi és gazdasági 
központ szerepe, míg a külvárosokba települő gyáripar munkaalkalmat, az olcsóbb 
lakbérek letelepedési lehetőséget kínáltak annak a tömegnek, amelyik itt próbált 
szerencsét. A három város egyesítése (1873) után Budapest az ország politikai és 
adminisztratív központjává vált, benne még élesebben különült el a 
reprezentatív, adminisztratív városmag az ipari és a kereskedelmi, továbbá a 
lakó- és villanegyedektől, valamint a gyárvárosoktól. 

Az urbanizáció már a polgári állam fővárosának funkcióihoz méretezetten 
haladt előre, amely a korábbiaknál jóval nagyobb központi ráfordítást követelt 
az infrastruktúra fejlesztése érdekében. Itt csupán utalunk Vörös Károly 
várostörténeti kutatásainak eredményeire, és emlékeztetünk azokra a legfontosabb 
mozzanatokra, amelyek a közlekedésre is hatottak. A főváros kezdett kiemelkedni 
a por- és sártengerből az utak építése és burkolása révén (1871-ben a 
hagyományos fa- és kockaburkolat mellett az aszfaltburkolat is megjelent.) Az 
1870-ben létrehozott Fővárosi Közmunkák Tanácsának működése nyomán egységes 
városfejlesztési koncepció jegyében szélesítették a régi utcákat, nyitottak 
újakat, rendezték a zsúfolt belső városrészeket. Állandó hidak kötötték össze a 
városokat (1849: Láchíd, 1876: Margit híd, 1877: déli összekötő vasúti híd, 
1896: a mai Szabadság híd, 1903: a mai Erzsébet híd), megépültek a 
legjelentősebb pályaudvarok (1861: Déli pu., 1867: Józsefvárosi pu., 1877: 
Nyugati pu. modernizálása, 1884: Keleti pu.). Jelentős csatornázási és 
vízvezetékfejlesztési munkálatok időszaka következett, és megjelent az utcákon a 
gáz (1856), majd a villanyvilágítás (az 1870-es évek végén), mely nagyban 
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hozzájárult a városi élet, így a közlekedés biztonságának fokozásához. 

A közlekedésnek mindazokat az igényeket kellett kielégítenie, amelyek a 
növekedésből és a differenciálódásból adódtak. Az omnibusz az 1860-1870-es évek 
fordulóján élte virágkorát. Elterjedésében szerepet játszott az 1860-as évtized 
közepétől kibontakozó gazdasági konjunktúra. Ekkoriban vált az omnibusz igazán 
széles körben használatossá, jeleként s egyben erősítőjeként, előmozdítójaként 
az emberek közötti demokratizálódásnak. Az utazóközönség idegenkedésének, 
uraskodó mentalitásának és magatartásának leküzdéséhez — az anekdota szerint — 
Deák Ferenc példája járult hozzá, aki egy omnibuszos kérésére néhányszor 
kikocsizott a Városligetbe, erre "követte őt az 1861-es országgyűlés, majd egész 
Pest: azontúl nem volt szégyen omnibuszra ülni." /10/ Sz omnibusznak a 
szórakozáshoz kötődő funkcióját lassan a munkavégzéshez kapcsolódó szerepe 
váltotta fel, s ezért vehette át Pest ebben is a vezető szerepet Budától. A 
funkcióváltás az útvonalhálózaton szintén tükröződött: míg az 1850-es években a 
járatok — kivétel nélkül — a városközpontokat az azokon kívüli célpontokkal 
kötötték össze, a hatvanas évektől egyre gyakrabban fordult elő az az eset, 
amikor egy-egy járat a Belvárost teljesen kikerülte (pl. terézvárosi templom — 
Kerepesi temető; kőbányai vám (Orczy tér) — Nyugati pu.; józsefvárosi templom 
(Horváth Mihály tér) — Nyugati pu. stb.) Ekkor kapcsolódott be fokozatosan a 
hálózatba a már említett környező települések sora és az Angyalföld déli részén 
kiépült gyárnegyed is. 

Az omnibusz — bár zsúfoltsága, a kocsik és lovak elhanyagolt állapota, a 
menetrend vagy az útvonal be nem tartása — méltán váltotta ki nemegyszer az 
utazóközönség nemtetszését /ll/ — meglévő, sőt állandóan növekvő szükségletet 
elégített ki. 

A város vezetése is jól érzékelte az omnibusz iránti kereslet növekedését. 
Polgár Károly, Pest város helyettes főkapitánya 1868-ban leírta mindazokat a 
rétegeket, akiknek utazási igényei az omnibuszhálózat fejlesztését indokolták. 
Jelentéséből kitűnik, milyen széles és sokrétű már azoknak a köre, akiknek 
igényei a társaskocsizást alakították. Az omnibusz viszonylag széles rétegek 
számára vált elérhetővé. A helyettes főkapitány omnibusz melletti érvelésében az 
orvos, az ügyvéd, a bíró, a tanulóifjúság és a hivatalnokok előtt már első 
helyen az iparos áll. "Ki idejét meggazdálkodni akarja, de bérkocsira költeni 
nem akar", és feltűnik a "szegényebb munkásnép is, mely olcsóbb szállás végett 
József~7 Ferenc és Teréz külvárosok végpontjain lakik, kenyerkeresetük 
szekhelyéig, a város felső részein levő gyárakig most naponta több órai 
gyaloglást kénytelen tenni", és emiatt "idő és fáradtság kimélése tekintetéből 
az omnibuszok használataért örömest fizetik azon néhány krajcárt, melyért ~a 
varos legtávolabb eso helyeiről is kenyelmesen es biztosan céljukhoz 
eljuthatnak". /12/ 

A város vezetői látták az omnibusznak a közlekedésben játszott fontos 
szerepén túl városfejlesztő hasznát is. Noha fejlettebb eszköznek tekintették a 
lóvasutat, az omnibuszt alkalmasabbnak tartották az elmaradottabb városrészek 
bekapcsolására a forgalomba, mivel az omnibusz szűkebb, keskenyebb, 
rendezetlenebb utcákon is járhatott, szemben a lóvasúttal, s mert a városrészek 
arányosabb fejlesztése közérdek volt, hogy csökkenjen a belvárosok zsúfoltsága, 
mérséklődjék a külvárosok urbanizációs, infrastruktúrális elmaradottsága, melyek 
felszámolásától a belvárosi lakbérspekuláció letörését is várták. 

Hiába szerette volna azonban a város ezekre a helyekre a forgalmat terelni, 
a közlekedési hálózat alakításában valódi irányító szerepet nem játszhatott. Az 
iparűzés szabadságáról fennálló törvények és rendszabályok vajmi kevés 
beleszólási lehetőséget nyújtottak számára a közlekedési vállalkozások 
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üzletpolitikájának formálásába, minek következtében sokáig a városvezetés maga 
sem rendelkezett átfogó közlekedéspolitikai koncepcióval. 

A korszakot az egyéni kisvállalkozások jellemzik. A vállalkozók között a 
céhek fennállásáig (1872-ig) céhes bérkocsisok és céhen kívüliek egyaránt 
akadnak, de működnek még a céhes vállalkozások is. Később a 2-4 kocsival 
rendelkező, legkülönbözőbb eredeti foglalkozású társaskocsi tulajdonos tartotta 
kezében az omnibusz-közlekedést. Az omnibusz csekély jövedelmezősége miatt alig 
néhány vállalkozónak sikerült csak üzletét évről — évre fejlesztve 10-15 
kocsival és a szükséges létszámú személyzettel működő vállalkozást kiépítenie. 
Hosszú életnek azonban ezek sem örvendhettek. Néhány évi fennállás után már nem 
hallunk felőlük. A gyér forgalmú útvonalakat állandóan elhagyó, a jobban 
jövedelmező útvonalakra csoportosuló sok kisvállalkozó végülis egymás elől 
szívta el a levegőt. Mellettük, a tőkés társulási formák magyarországi 
elterjedésével egyidőben — hosszabb-rövidebb időre — megjelennek a különböző 
típusú tőkés társulások is. 

Ezek sorában az első az 1853-ban Pesten megalakult Városligeti Omnibusz 
Társulat, mely néhány éven belül a tőkés társulások szinte minden fajtáját 
kipróbálta. Az alapítók kísérletezése egyrészt a felszínen maradás törekvéséből; 
másrészt a magyarországi hitelélet fejletlenségéből, a társulási módozatok 
kevéssé ismert voltából következett. Az előzmény Ignaz Hohfeld és Jóseph Lamotte 
egyszerű társulása volt 1851-ben a Városligetbe szóló engedéllyel, mely 1853-ban 
részvények kibocsátásával részvénytársasággá alakult, és további járatokat 
indított Kőbányára és a Kerepesi temetőbe. 1855-ben azonban a 
részvénytársaságból közös társulássá változott, és a Városligetbe, az Orczy 
kertbe és Kőbányára közlekedtetett kocsikat. A hol Városligeti, hol pedig Pesti 
Omnibusz Társulatként emlegetett társulás 1858-ban feloszlott. A társaság mai 
szemmel nézve nem nevezhető nagy vállalkozásnak, 12 kocsijával azonban a maga 
korában a forgalom jelentős hányadát tartotta kezében (Pesten 1859-ben 59 
társaskocsi közlekedett. /13/ 

A pesti városi tanács iratainak tanúsága szerint még egy társulásról van 
1855-ből tudomásunk, a Pest és Zugliget közötti járatról. /14/ A társulás a 
szándékon túl azonban valószínűleg nem jutott, mert működésének nyomát sem az 
útikalauzokban, sem a tanácsi iratokban nem lelhetjük. 

E szerény társulások után, amelyek spontán alakultak, 1868-ban jött létre 
az első nagyobbszabású vállalkozás részvénytársasági alapon, de már városi 
iniciativára. A pesti tanács pályázatot hirdetett az omnibusz-közlekedés 
megszervezésére, és ettől tőkeerős vállalkozók jelentkezését remélte. A 
tanácsnak ugyanis egyre nagyobb gondot jelentett a közönség igényeinek és a 
kisvállalkozók érdekeinek összeegyeztetése. A tanács amír kisvállalkozókkal állt 
szemben, akiknek megélhetésére is gondolnia kellett, csak a már bevált, 
megfelelően jövedelmezőnek bizonyult útvonalak egyikét jelölhette ki a 
jelentkezőnek. Az elsősorban az utazóközönség szükségletén alapuló 
közlekedéspolitikai koncepció érvényesítésére a tanácsnak így csak akkor 
nyílhatott módja, ha nagyvállalkozót talál, aki a jól jövedelmező vonalakból 
képes a kevésbé jövedelmezők fenntartására és kockázat vállalásával új vonal 
nyitására is. Ez az oka annak, mint arra már utaltunk, hogy a társaskocsizás 
kisvállalkozásban csekély jövedelmű. 

A pesti tanács felhívására hat ajánlat érkezett, melyek bemutatása 
társadalomtörténeti szempontból sem érdektelen. A jelentkezők között szerepelt a 
pesti bérkocsis ipartestület (a korábbi céh), a Pesti Közúti Vaspálya Társulat 
(az egyik lóvasúti részvénytársaság), a Jókai Mór és 13 érdektársa által 
alakítandó közkereseti társaság, továbbá a bankárokból, kereskedőkből és 
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fuvarozókból összeálló társulások, így a Rósa Lajos, Wahrmann Mór, Tschögl Ignác 
és Kohsn Ignác által alkotandó részvénytársaság, a Herzberg Sándor, Herzog 
Miksa, Martdl János és Tottis József nagykereskedőkből álló társaság, s végül 
Báron Zsigmond és Adolf, Mandl Ignác és Perimutter Jakab részvénytársasága. A 
vállalkozók nagy része jól ismert az akkori pesti pénz- és üzleti világban. Rósa 
Lajos a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank és az Első Budapesti Gőzmalom elnöke, a 
Nemzetközi Waggonkölcsönző alelnöke, Wahrmann Mór magánbankár, majd néhány év 
múlva a Leszámítoló Bank, a Részvény Sör és a Ganz igazgatóságának tagja, a 
Pannónia Gőzmalom elnöke, aki Deák-párti, majd Szabadelvű párti képviselőként 
pénzügyi szakértelmét a politikai életben is kamatoztatta. A társaság másik két 
tagja közül szintén magánbankár Kohen Ignác, nem sokkal később a Frankó-Magyar 
Bank vezérigazgatója, míg Tschögl Ignác nagykereskedő. A másik társulásban 
Herzcg Miksa képviseli a termánynagykereskedőket, és felbukkan a névsorban 
(szintén kereskedők társaságában) két "szakmabeli" is, két bérkocsis mester, 
omnibusz vállalkozó, Báron Adolf és Zsigmond, akiknek viszont a pénzügyi 
műveletek sem számíthattak ismeretlennek, hiszen 1862-ben pénzváltó céget is 
alapítottak. /15/ 

A pesti városi tanács hosszas mérlegelés után végül a Báron Testvérek 
ajánlatát fogadta el 21 vonal megnyitására vonatkozó tervükkel. A városvezetés 
valószínűleg azért döntött a Báron fivérek mellett, mert a szükséges tőke 
biztosításán túl a vállalkozók szakértelme is sikert ígért, hiszen ők nyújtották 
be a városi igények alapos ismeretéről tanúskodó és a vezetésnek is leginkább 
tetsző vonalhálózat-tervezetet. Baronék részvények kibocsátásával 600 ezer 
forintos alaptőkét kívántak összegyűjteni. A társaság, az Első Budapesti 
Társaskocsi Rt. kocsikat, lovakat, sőt ingatlanokat vásárolt, 113 társaskocsival 
és 400 lóval rendelkezett. A gyorsan végrehajtott beruházások azonban lassan 
térültek meg, a bajokon alapszabálymódosítással igyekeztek úrrá lenni. 
Megnyerték maguknak Rósa Lajos és társai támogatását, akiknek csatlakozásával az 
alaptőkét 800 ezer forintra emelték, és új üzletágként a bútorszállítást is 
felvették. A társulat elnöke Kohen Ignác lett. A bukástól azonban ez sem 
mentette meg őket, 1870-ben felszámolták a vállalkozást. A likvidációs bizottság 
jegyzőkönyvéből kiderül, hogy bukásukban közrejátszott az 1869 augusztusában 
kitört hitelválság (Kohen Ignác csődbe jutott és csődeljárás indult ellene), 
sorsukat azonban mégis a hibás előkalkulációból és a gyors meggazdagodás 
reményében sebtiben és meggondolatlanul végrehajtott beruházásokból fakadó rossz 
üzletpolitika pecsételte meg, melyhez a tőke kevésnek bizonyult: a tervezett 
alaptőke alig egyötöde jött csak össze a részvények útján. Ez a társulás is — 
úgy tűnik — egyike volt az alapítási láz korszakának tiszavirág életű 
nekibuzdulásainak. /16/ 

Az említett vállalkozók listája azt bizonyítja, hogy az omnibusz-közlekedés 
— különösen annak a város által koncessziónált és támogatott nagyüzemi formája 
— iránt a kereskedelmi és banktőke érdeklődést mutatott. A megállapítást 
azonban valószínűleg csak a Gründerzeit időszakára érvényes, mert Baronék csődje 
után az érdeklődés teljesen lehanyatlott, és mintegy negyedszázadig ismét 
kizárólag kisvállalkozások működtek. Újabb részvénytársaság alapítására csak 
1895-ben, illetve 1897-ben került sor (Első Magyar Közlekedési Rt.). 

Két sikeres és a századfordulóig fennálló részvénytársaság példája (1869: 
Buda-Budakeszi Társaskocsi Rt. budaörsi székhellyel, 1871: Buda -Budakeszi 
Társaskocsi Rt. budakeszi székhellyel) /17/ ellenére is nyilvánvaló, hogy a tőke 
valójában nem az omnibuszban, hanem a jóval jövedelmezőbb járművekben keresett 
befektetést. Már a lóvasút is ilyennek bizonyult, itt kezdettől fogva 
részvénytársaságok alakultak (1866: Pesti Közúti Vaspálya Társulat, 1869: Budai 
Közúti Vaspálya Társulat, 1878: a kettő egyesülése Budapesti Közúti Vaspálya 
Társulat néven), de nagyobb jövedelmezőséget a közlekedésben is a gépi erő 
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alkalmazása kínált, így indult hódító útjára a századfordulón a villamos és az 
autóbusz, mindinkább háttérbe, végül teljesen kiszorítva a város életéből az 
omnibuszt. Az omnibusz mégis méltán tekinthető az első tömegközlekedési 
eszköznek, amely a városi életnek a kapitalista fejlődés által szétválasztott 
színtereit összekapcsolta. Elterjedésével a tömeges gyaloglás korszaka végleg 
lejárt, a közlekedési eszközök használata pedig a mindennapok részévé vált. 

A JEGYZETBEN ELŐFORDULÓ RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

MOL 
BFL 
Htt. 
Dep. civ. 
Buda. Loc. 
Buda Corr. 

Pest tan. 
Pest Int. 
Pest Rel. 
Főv. tan. 
BM Ált. 

a. 
a. 
üo. 

n. 
n. 
ir. 

Magyar Országos Levéltár 
Budapest Főváros Levéltára 
Helytartótanács Levéltára 
Departamentum civitatense 
Buda város Tanácsának Iratai. 
Buda város Tanácsának iratai, 
tuales. 
Pest város Tanácsának iratai 
Pest város Tanácsának iratai. 
Pest város Tanácsának iratai. 

Locumtenentialia. 
Correspondentiae magistra-

Intimata archivi novi. 
Relationes archivi novi. 

Budapest Székesfőváros Tanácsának ügyosztályi iratai 
Belügyminisztérium Levéltára. Általános iratok 

JEGYZETEK 

/l/ Dóka Klára: A pesti céhrendszer válságának kibontakozása az 1840-
es években. Bp. 1970. 46-47., 51. 1. 

/2/ Ld. 12. számú jegyzet. 

/3/ BFL Buda Loc. 1836: 1422, Buda Corr. 1842: 1480. 

/4/ MOL Htt. Dep. civ. 1837-37-306. — Kratochwill engedélye 
MOL Htt. Dep. civ. 1837-36-216. — Réder engedélye 
BFL Buda Loc. 1842: 1541. — König engedélye 
BFL Buda Loc. 1837-1839: 92; Buda Corr. 1841: 421 1/2 — Kellner 
engedélye 

Ibi BFL Pest Rel. a. n. 4120. 

/6/ A gyámolítás iránti igény lepleződik le a pesti bérkocsis céhnek a 
városi tanácshoz benyújtott és Rédert vádoló beadványából is. A tanács 
szemére vetették, hogy a budai városi tanács jobban védi az ottani céh 
érdekeit, mert az bezzeg, nem adott engedélyt Rédernek. Arról persze 
nem volt tudomásuk, hogy Réder nem is nyújtott be Budára állomáskérel-
met, hiszen kocsijait saját fürdőjének kertjében állomásoztatta. A 
tanácsokhoz csak állomáshely kijelöléséért és engedélyéért kellett 
folyamodni, épp úgy, mint a bérkocsis céhnek is, nem pedig az útvo-
nalért. Ld. BFL Pest Int. a. n. 5916. 

/7/ A pesti céh 1832-ben indította meg első járatait a Városligetbe: MOL 
Htt. Oep. civ. 1837-36-306. A budai céh 1832-ben kért engedélyt a Zug-
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ligetbe és a Lipótmezőre, de csak 1833-ban kezdte meg a társaskocsi-
zást: MOL Dep. civ. 1832-12-244. 

/8/ König és Réder kölcsönös vádaskodásaira ld: BFL Buda Corr. 1841: 318. 

/9/ Budapest története III. 1686-1848. írta: Bónis György — Nagy Lajos. 
Bp. 1975. 442., 446. 1. Budáról és Óbudáról nincs adatunk, annyi 
bizonyos, hogy Óbuda e célra szinte semmit sem költött. 

/10/ Kósza lélek. Tárcalevél. Magyarország és a Nagyvilág 1873. 440-440. 1. 

/II/ Podmaniczky Frigyes, a Közmunkatanács alelnöke a Belügyminisztériumnál 
panaszt is emelt: "Botrányos, a főváros küldíszével. sőt az egyes 
emberek illemérzékével is alig egyeztethető állapot, amelyben a 
Tirsaskocsik léteznek. A lovak rendszerint soványak, túl vanniE 
Hijtva, úgy, hogy pillanatonként nyújtatik a főváros népes utcáin 
az"állatkinzás látványa. Maguk a kocsik is tisztátlanok, úgyhogy a 
jöBb közönség már csaknem undorral fordul el a különösen nagy for-
galomra okvetlenül szükséges közlekedési eszközöktől." MOL K 150 
§M Alt. lB94-III-7498é-3óá77187B. 

/12/ BFL Főv. tan. üo. ir. 1876-IX-411. 
A vállalkozókról és járataikról némileg képet nyerhetünk az omnibu-
szosoknak a városi tanácshoz egymás ellen benyújtott panaszaibői, 
kövezetvám leszállítása iránti kérvényeiből, az időnként megejtett 
főkapitányi társaskocsi felülvizsgálatokból, valamint az utazóközönség 
bejelentéseiből és az azokra- tett főkapitányi intézkedésekből. 

/13/ BFL Pest tan. 1859-11-595. 

/14/ BFL Pest tan. 1855: 6784. 

/15/ A pályázatok: BFL Főv. tan. üo. ir. 1876-IX-411. A foglalkozások meg-
állapítása. Vörös Károly: Budapest legnagyobb adófizetői 1873-1917. 
Bp. 1979. és Kövér György: 1873. Egy krach anatómiája. Bp. 1986. alap-
ján történt. Baronékra ld.: BFL Buda tan. 1865: 725 és 1869: 970. 

/16/ Baronék részvénytársaságára ld.: BFL Pest tah. 1868-X-685.; 1869-11-
220. 

/17/ Buda-budaőrsi Társaskocsi Rt.: BFL Buda tan. 1869: 1649.; Buda-Budake-
szi Társaskocri Rt.: uo. 1870: 1255. 
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TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÓDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Lengyel György: 

A KÉT VILÁGHÁBORÚ•KÖZÖTTI GAZDASÁGI ELIT KUTATÁSÁNAK PROBLÉMÁI 

1. Referátumomban a két világháború közötti magyar gazdasági elit két 
csoportjának, a nagyvállalatok és nagybankok vezetőinek társadalmi 
összetételével foglalkozom. A szekció jellegéből adódóan elsősorban a mobilitást 
érintő kérdéseket, ezek közül is a képzettség és a karrierminta problémáit 
kívánom érinteni. 

Ha a gazdasági elitet úgy fogjuk fel, mint azon személyek csoportját akik a 
gazdasági reprodukciós folyamatokat érintő döntési-befolyásolási képességgel 
bírnak, úgy e csoportnak a korszakban a nagyvállalatok és bankok vezetői mellett 
kétségkívül tagjai a munkaadói érdekvédelmi testületek, a gazdasági törvényhozás 
és gazdaságirányítás, valamint a gazdaságideológia, a földbirtok és a vagyon 
reprezentánsai is. /I/ 

Megállapításaimat — hacsak külön forrást nem említek — egy olyan 
empirikus történetszociológiai kutatás eredményeire alapozom, amelynek során 
kétlépcsős intézményi mintavétellel annak a 314 legkiemelkedőbb magyar gazdasági 
vezetőnek az adatait dolgoztuk fel, akik egy-egy adott mintaévben (1927-ben, 
1937-ben 1943-ban) három vagy több elitpoziciót birtokoltak. A gazdasági elitnek 
ezt a — pozicióhalmozódások révén lehatárolt ~ mintegy 10 X-os csúcsát nevezem 
multipozicionális elitnek. Erre a szűkebb csoportra vonatkozóan gyűjtöttük össze 
publikus és levéltári forrásokból, részben interjúkból a társadalmi indikátorok 
elérhető körét. /2/ 

2. Kezdjük összehasonlítási alapként egy ismert statisztikai forrással: az 
1935-ös M. Statisztikai Évkönyv /3/ jól használható összehasonlítást közölt a 
vállalati vezetők és szakértelmiségiek néhány szociális jellemzőjéről, egyebek 
közt iskolai végzettségéről is. Ezek szerint a vezetők döntő többsége, mintegy 
kétharmada valamilyen középfokú végzettséggel, ezen belül 37 X-uk érettségivel 
bírt. Egyötödük kapott felsőfokú képzést. 

E vezetői rétegen belül — képzési mintáját tekintve is — világosan 
elkülönült két csoport: a tulajdonosoké és az igazgatóké. Míg a tulajdonosoknak 
40 X-a rendelkezett érettségivel, vagy azt meghaladó képzettséggel, s ebből a 
főiskolát végzettek aránya csak 10 X volt, az igazgatóknak közel háromnegyede 
érettségizett, s ezen belül 30 X főiskolát is végzett. Vagy a másik oldalról: 
míg a tulajdonosok több mint egynegyedének volt négy középiskolánál alacsonyabb 
végzettsége, az igazgatók esetében ez az arány csak 6 X-ot tett ki. 

Ilyenfajta különbséget a nemzetközi szakirodalom is regisztrál. /4/ 
Magyarázatául első közelítésben az a kézenfekvő megállapítás kínálkozik, hogy a 
két réteg esetében maga a rekrutáció mechanizmusa tért el: az iskolai végzettség 
a fizetett vezetők esetében vált elsődleges kiválasztási kritériummá. 
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Van ezzel szemben esetünkben e jelenségnek egy másik oka is és ez a 
vállalati koncentrációval áll összefüggésben. Az 1935-ös kimutatás a teljes 
vállalati vezétörétegre kiterjed, s ebben a hozzávetőleg 4000 főben benne voltak 
azoknak az egyéni és társascégeknek a vezetői is, amelyeknek ipartelepén az 
átlagos munkáslétszám nem érte el a 20 főt. Az összes ipartelepnek pedig több 
mint fele tartozott ebbe a kategóriába, amely az ipari munkásság 8 %-át 
foglalkoztatta és a termelési érték 15 %-át - adta. Csupán 70 olyan nagyüzem — 
elenyésző töredék — volt viszont, amelyben a munkáslétszám meghaladta az 500 
főt, s ezek koncentrálták az ipari munkásság 35 és a termelési érték 29 %-át. 

Mivel a nagyvállalatok döntő többsége részvénytársasági formában működött, 
az egyéni tulajdonosok és bérlők döntő többsége pedig a kisvállalatokhoz 
kötődött, a képzési szintek különbségét jelentős részben a vállalatformák és 
vállalatméretek eltéréseivel hozhatjuk összefüggésbe. 

Kétségkívül volt a kisvállalkozóknak egy olyan köre — főként a nem 
tőkeigényes, dinamikusan fejlődő új iparágakban — amelyik üzleti sikereit 
műszaki képzettségre, szaktudásra, vagy találmányaira alapozta. Karriermintájuk 
tipikusan az egy termék gyártására alapított műhelyből kinövő, fokozatosan 
diverzifikálódó, esetenként részvénytársasággá alakuló vállalatfejlődési úttal 
fonódott össze. Ilyen volt az egyetemi tanárból vállalkozóvá lett Bálló Rudolf 
által alapított vegyiüzem, ahol először készítettek hazai műanyagot, vagy a 
Csonka János és fia műhelyéből kinövő kismotor-gyár. De hasonlóképpen fejlődött 
a gyógyszeriparban Egger Leó, vagy Richter Gedeon vállalkozása is. Ök azonban 
nem alkották a kisvállalkozók domináns tipusát: szakmai presztízsük jelentősen 
meghaladta tőkeerejüket és számszerű arányukat. 

A magas képzettségi szint tehát a termelés oldaláról feltehetőleg 
elsősorban a nagyvállalati hierarchiák és szakapparátusok kiépülésével 
magyarázható. Ezekben foglalkoztatták annak a műszaki tisztviselői állománynak a 
számottevő részét, amelynek 45 %-a főiskolai végzettségű volt. /5/ (A 
kereskedelmi tisztviselői rétegnek ezzel szemben kevesebb mint 10 %-a végzett 
egyetemet, döntő többsége érettségit tett, ami a hazai képzési struktúra 
sajátosságaival, a kereskedelmi akadémiák jelentőségével és a felsőfokú 
közgazdász képzés kései megindulásával hozható összefüggésbe.) /6/ 

3. Magas-e vagy alacsony a felsőfokú végzettségűek 20 %-os aránya a 
vállalati vezetők körében? Ha az átlagnépesség adataihoz viszonyítjuk, 
kétségkívül még a tulajdonosok körében tapasztalt 10 % is sok volt. A 20 év 
fölötti össznépességnek 1930-ban csupán 1,6 %-a végzett főiskolát, s 11 %-a 
írástudatlan volt. /7/ 

Ha azonban a teljes vállalatvezetői kör adatait a multipozícionális 
gazdasági elit adataihoz mérjük, úgy értelemszerűleg lényegesen alacsonyabbnak 
találjuk. A multipozícionális vállalati elit 79 %-ának volt felsőfokú 
végzettsége a két világháború között, s ez az arány a húszas-harmincas évekbeli 
67-70 %-ról 1943-ra 86 %-ra ment fel. /8/ 

A képzettségi szerkezet változásai a következőket mutatják: a mérnökök 
aránya 1927 és 1943 között 12 %-ról 20 %-ra nőtt, főként a kereskedelmi 
akadémiát végzettek rovására, akiknek egynegyedet meghaladó aránya 10 % alá 
csökkent, miközben a jogvégzettek 45 %-os domináns csoportja kezdetbeni 
csökkenés után 1943-ra már mintegy a vállalati elit felét tette ki. A tendencia 
ilyetén alakulásában az- eltérő etnikai képzési minták és az őrségváltás jelentős 
szerepet játszottak, mivel a zsidó gazdasági vezetők körében a kereskedelmi 
akadémiai végzettségűek voltak felülreprezentáltak. /9/ 
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4. Az elit körében a bankárok átlagos képzettségi szintje valamelyest 
alacsonyabb volt mint a vállalati vezetőké: a korszak egészére 74 X-uk 
rendelkezett felsőfokú végzettséggel. Ezt az első pillantásra meghökkentő 
jelenséget az magyarázza, hogy a kezdetben magas, csaknem 30 X-os kereskedelmi 
akadémiai végzettségű arány a szakma jellegéből következően kevésbé radikálisan 
csökkent mint a vállalati vezetők esetében (s még 1943-ban is 16 X-ot tett ki). 
Hiszen míg a műszaki végzettségűek aránya értelemszerűleg elenyészően alacsony 
volt e körben, ezt a jogvégzettek 52 X-ről 58 X-ra növekvő aránya bizonyos 
mértékig kompenzálta, mert szignifikánsan magasabbnak mutatkozott mint a 
vállalati vezetők között. 

Annál is inkább figyé'lemre méltó ez, mert tudjuk, hogy a multipozicionális 
elit e két csoportja között gyakoriak voltak az intézmények határait átszelő 
karrierminták. 

5. Felmerül a kérdés, hogy az eliten belül is mfegmutatkozott-e az a 
kettősseg, amely a képzettség szerkezetét illetően a vállalatvezetői réteg két 
csoportját, a tulajdonosokat és az operatív vezetőket jellemezte. 

Mivel itt döntően részvénytársasági formában működő intézményekről volt 
szó, a tulajdonosok rétegével közvetlenül nem találkozunk, csupán a tulajdonosi 
jogokat képviselő elnökök és igazgatósági tagok rétegéről rendelkezünk 
információkkal. 

Nos, egyfajta eltéréssel itt is találkozunk, ez azonban éppen fordídottja 
annak amit a szélesebb vezetői réteg esetében tapasztaltunk: a tulajdonosi 
jogokat képviselő elnökök és igazgatósági tagok képzettségi szintje mind a 
vállalatok, mind pedig a bankok esetében magasabb mint az operatív vezetőké. A 
felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya az előbbiek esetében négyötödös, míg 
a vállalati igazgatók közt csak a háromnegyedet, a bankigazgatók közt pedig a 
kétharmadot közelíti. 

Maga a tulajdonosi érdekeket megtestesítő csoport sem homogén azonban, 
mivel az elnökök esetében a jogvégzettek aránya mindkét intézménytípusban 
jelentősen meghaladta az átlagot. 

A képzettségi szerkezet az elit esetében tehát leképezte az intézményi 
hierarchia tagolódását. Megfogalmazhatunk egy olyan feltevést, hogy a vezetők e 
három kategóriáját a karrierminták tekintetében is eltérő típusok jellemezték: 
az igazgatósági tagok zömmel a befolyással bíró társintézmények által 
kibocsátott szakemberek közül kerültek ki, az elnökök között a 
politikusi-államhivatalnoki, míg az igazgatók közt a magánhivatali karrierminta 
volt felülreprezentált. 

6. A karrierminták vizsgálata során az első munkahely és a vezetői pozíciók 
jellegéből indulunk ki. Megállapíthatjuk, hogy mind a bankárok, mind pedig a 
vállalatvezetők körében a magánhivatalnoki pályakezdés volt a legjellegzetesebb 
egyedi csoport: a bankárok 37, a vállalati vezetők 34 X-a kezdte ilymódon 
pályafutását. Ez az ismert esetek többségében elsőként gyakornoki munkát 
jelentett, amit több funkcionális terület megismerése követett. 

Nem tartozott ebbe a csoportba az a 11-13 X-os szűkebb réteg amelyik 
azonnal vezetőként kezdett dolgozni. Ha pedig hozzászámoljuk ezekhez a 
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szabadfoglalkozású értelmiségi pályakezdést, azt mondhatjuk, hogy a 
multipozícionális magángazdasági elit tagjainak közel kétharmada a polgári 
hivatások valamely ágában kezdte pályáját. 

Nem elhanyagolható ezek szerint azonban azoknak a vezetőknek az aránya, 
akik közhivatalnokként, vagy földbirtokosként kezdték működésüket, s akik közt a 
minisztériumi fogalmazógyakornoki, segédfogalmazói pályakezdés volt tipikus. 

Ha mármost a karriermintákat a pozíciók jellegével vetjük egybe, azt 
találjuk, hogy az előzőekben megfogalmazott hipotéziseink jelentősen 
pontosíthatók. 

Az operatív vezetők körében nem egyszerűen a magángazdasági, hanem az adott 
intézménytípuson belüli pályakezdés dominál: a bankigazgatók 52 X-a 
bankhivatalnokként, a vállalatigazgatóknak pedig 40 X-a vállalati 
tisztviselőként kezdte pályáját. Ez ennél a típusnál egyszersmind a rutinnal 
megszerezhető gyakrolati ismeretek és a lojalitás rekrutációs kritériumainak 
erősségére utal. 

Az ipari részvénytársaságok elnökeinek esetében jelentősen felülreprezen-
tált volt az államhivatalnoki pályakezdés, s valamelyest felülreprezentált a 
vezetői és földbirtokosi indulás is. A vállalati igazgatósági tagok 
legjelentősebb csoportja a társintézményekben nevelődött ki, egynegyedük 
bankhivatalnokként kezdte pályáját. 

A bankok igazgatósági tagjai azonban másként viselkedtek: körükben 
határozottan az . államhivatalnoki és a vezetői indulóhelyzet volt 
felülreprezentált. Nem teljesen helytálló az a közkeletű vélekedés, amely ezt a 
jelenséget pusztán az igazgatósági tagság a bankelnöki pozíció társadalmi 
presztízsével hozza összefüggésbe. Kézenfekvőnek látszik, hogy Berzeviczy 
Albert, vagy Nagybaczoni Nagy Vilmos esetében nem a szakmai hozzáértés volt a 
gazdasági vezetői posztra való kiválasztás alapja, hanem a társadalmi presztízs. 
Ezt azonban már nem mondhatjuk el Fellner Frigyesről, vagy Bud Jánosról, akiknél 
a kiválasztás mindkét említett feltétele teljesült, s financiális-gazdaságpo-
litikai ismereteik és készségeik nem jelentéktelen szerepet játszottak. 

7. Professzionalizálódás tehát aminek jeleivel a magángazdasági vezetés 
körében találkozhatunk? Vizsgálataink arra utalnak, hogy e vezetés valóban 
professzionalizálódott. Erre utal, hogy hosszabb távon mind az első 
munkavállalás, mind pedig a vezetővé válás átlagéletkora érzékelhetően 
emelkedett. Erre utal továbbá rövidebb távon a felsőfokú végzettségűek, ezen 
belül elsősorban a mérnökök és jogászok arányának növekedése, valamint a 
hivatali karrierek, s ezen belül mind a magánhivatali, mind pedig az 
államhivatali pályakezdők arányának növekedése. Nem egyszerűen a menedzser-típus 
dominanciájához vezetett ez az átalakulás azonban, hanem a menedzser és a 
gazdaságpolitikus-szakhivatalnok típusainak együttes megerősödéséhez. 

JEGYZETEK 

/l/ A mintavétel problémáit Megjegyzések a két világháború közötti magyar 
gazdasági elit kutatásához c. módszertani előtanulmányomban tárgyaltam 
Tkézirat, 1979.), a kérdés szakirodalmát Gazdasági elit c. írásomban 
dolgoztam fel (MTA Értékszociológiai és Társadalomtudományi Elemzések 
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Műhelye, Bp. 1982.). 

/2/ Feldolgoztuk a megfelelő évekbeli compassok, tiszti cím- és névtárak, 
címjegyzékek, telefonkönyvek mellett Zentay Dezső Beszélő számok c. 
sorozatának vonatkozó köteteit (II-XIII. Bp. 1934-1945.), az ország-
gyűlési almanachok és gazdacímtárak adatait. 

Az életrajzi lexikonok közül fontosabb forrásaink voltak: Magyar 
zsidó lexikon, Bp. 1929.; A magyar társadalom lexikona, Bp. 1930.; 
A magyar állam élete, Bp. 1932.; A magyar legújabb kor lexikona, Bp. 
1932.; Ezer kortárs, Bp. 1936.; Ki kicsoda? Kortársak lexikona, Bp. 
1937.; Keresztény közéleti almanach, Bp. 1940.; Gulyás Pál, Magyar írók 
élete és~munkái, Uj sorozat, I-VI. Bp. 1939-1944. 

Az idevágó zsurnalisztikus portréirodalomból hasznosítható volt: 
Kornitzer Béla, Apák és fiuk; I-II., Bp. é.n.; Kósa Miklós, A pénz 
urai, I-II., Bp. 1922.; uő., Arany-emberek, Bp. 1927.; uő., Közgazdasá-
gi képeskönyv, Bp. 1940.; Radnóti József, Akikről a pénz beszél, BpT 
1923. ; (JÓ., Pöröly és pult, Bp. 1925.; Uő., Pesti pénzollgarchiE, Bp. 
1929.; Vécsey Miklós, Száz értékes magyar, Bp.' 1913.; Kugyi 7irágh 
László, A City urai I-IIL, Bp. 1930-1934. 

Feldolgoztuk az MTA Kézirattárában található Gulyás-hagyaték vonat-
kozó részeit (a forrásra Viczián János hívta fel a figyelmet), az Or-
szágos Levéltárban található anyakönyvi másolatok, MNB hitelinformációs 
kartonok, BM szabadkőműves névjegyzékek, nemesitési felterjesztések, 
valamint a Budapest Főváros Levéltárában található igazolóbizottsági 
iratok mintánkat érintő darabjait, külföldi anyakönyvi kutatások és 
interjúk eredményeit. A feltárásban főként Gajáry István és Földi Zol-
tán volt segítségemre. 

/3/ Magyar Statisztikai Évkönyv,, 1935, Bp. 1936. 137. p. 

/4/ Vö. Hartmut Kaelble, Hosszú távú változások a gazdasági elit kiváloga-
tódásában. Németország összehasonlítása az Egyesült Államokkal, Nagy-
Britanniával és Franciaországgal az ipari forradalomtól napjainkig, in: 
A vállalkozó. Szociológiai Füzetek, 28. Bp. 1982. 101. p. Egy, a Magyar 
Életrajzi Lexikonból vett reputációs mintán — amely módszerénél és 
időhorizontjánál fogva a Kaelble által elemzett vizsgálatokkal össze-
vethető — mi is úgy találtuk, hogy a tulajdonosoknak mintegy fele ren-
delkezett gyakorlati képzettséggel, s közel egyharmada felsőfokú vég-
zettséggel, míg ezzel szemben az igazgatók esetében az utóbbiak aránya 
87 %-os volt. 
A kérdést "A magyar gazdasági elit rekrutációja és képzettsége.a 19. 
században és a 20. század első felében c. tanulmányomban dolgoztam fel. 
(Medvetánc, 1986/2-3. megj. előtt) 

/5/ M. Statisztikai Évkönyv, 1935. uo. 

/6/ Ld. Balázs János-Lengyel György, A közgazdasági és műszaki pályák el-
terjedése Magyarországon, in: Hrubos Ildikó (szerk.), Közgazdász és 
mérnök generációk társadalmi helyzetének néhány jellemzője. Szocioló-
giai Műhelytanulmányok, 2. Bp. 1986. 1-38. p. 

77/ M. Statisztikai Évkönyv, 1935. Bp. 1936. 13. p. 

/8/ Már hivatkozott reputációs vizsgálatunk adatai szerint a 19. században 
és a 20. század első felében működő legismertebb ipari vezetők 71 %-
ának (s a két világháború között aktív harmadik generáció 90 %-ának) 
volt felsőfokú képzettsége. 
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/9/ A kérdést érintem "A két világháború közötti magyar gazdasági-elit ösz-
szetételének egyes kérdéseiről" c. tanulmányomban, in: Lackó Miklós 
(szefk.), Gazdaság, társadalom, politika a két világháború között 
(előkészületben). 



RENDI TÁRSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÓDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Gyáni Gábor: 

MIGRÁCIÓ ÉS MOBILITÁS: A VÁROSI MUNKÁSSÁG SZERKEZETE A KÉT VILÁGHÁBORÚ 
KÖZÖTT 

A munkásság, közelebbről a nem mezőgazdasági fizikai dolgozók nagy 
táborának a földrajzi és szociális mobilitási folyamatainak feltárásával adós 
még történetírásunk. A saját szóhasználatunkban városi munkásságnak nevezett, 
különböző rétegekből összeálló osztály egyes elemeiről ilyen tekintetben alig 
áll rendelkezésünkre érvényes történeti elemzés. Ki kell emelni Lackó Miklós 
kereken negyed évszázada közzétett kutatási eredményét, amely a származási 
viszonyokat rekonstruálja szűken az ipari munkásság körében. De még Lackó sem 
meríti ki — akár az ipari munkásságra vonatkozóan sem — a mobilitás témakörét, 
hiszen nem foglalkozik annak területi aspektusával. /I/ Máig használt alapvető 
monográfiája őta azonban egyetlen említésre méltó írás sem látott napvilágot a 
munkásmobilitásról. 

Jelen tanulmányunk nem többre, pusztán a statisztikai alapvetésre 
vállalkozhat. Ezen belül is megelégszik a népszámlálások adta lehetőségek 
kiaknázásával. Ennek megfelelően a szerző kénytelen a téma pontszerű 
megközelítését adni, hiszen sem a migrációra, sem az intergenerációs belépési 
mobilitásra 1930 előttről és utánról nincs (népszámlálási) statisztikai 
makroadatunk. Tetszik vagy sem, egyetlen időmetszet jellemző adatsorainak a 
felvillantását tűzzük célként magunk elé. Úgy véljük azonban, hogy ezen adatok a 
két világháború közti általános képet megközlítően, a maga kontúrjában így is 
jól kifejezik. Ami igazán hiányzik belőlük, az a változás, a dinamika 
érzékeltetése. Különböző minták és részpopulációk jövőbeli vizsgálatba vonása 
nélkül azonban nem képzelhető el a dinamika megismerése irányába való 
továbblépés. 

Röviden szólni kell még arról, hogy milyen munkásság-fogalommal élünk e 
helyen. A városi munkásság terminus technicus felöleli az összes nem 
mezőgazdasági szektor és foglalkozási ág ún. egyéb segédszemélyzetét. Mindez 
azért kíván külön kiemelést, mert a munkásság kifejezés lassan az ipari 
proletariátus szinonimájává lett, holott — megbízható adatok szerint — 
mennyiségileg vele egyenrangú szerepet játszott a szolgáltatás munkástömege, 
amely éppúgy integráns része a városi (nem mezőgazdasági) proletariátusnak, mint 
e szektor önállói a nem mezőgazdasági kispolgárságnak. A téma megközelítésének 
itt követett útja tehát annyiban is szakít a hagyományokkal, hogy széles 
munkásságfogalommal operál. 

Munkásmigráció 

Sajnos, csak az 1930-as népszámlálás összeállítói gondoltak rá, hogy a 
születési hely statisztikáját ne pusztán az egyes gazdasági főágak szintjén, de 
a kisebb társadalmi kategóriákra, így külön az egyes segédszemélyzeti 
csoportokra lebontva is közzétegyék. Persze még ez az adatbázis sem teljes 
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értékű és alkalmatlan arra, hogy betekintést nyújtson a vándormozgalom 
mechanizmusába. Egész egyszerűen azért, mert nem kérdeztek rá az adatfölvétel 
során a "jelenlegit közvetlenül megelőző tartózkodási hely"-re, s így nem 
adatolható a többszörös helyváltoztatás gyakorisága, földrajzi koordinátarend-
szere. De elégedjünk meg azzal az adategyüttessel, aminek a lényegét az alábbi 
tábla foglalja össze. /2/ 

A városi munkásság 41 X-a, tehát a kisebbsége élt a statisztikai rögzítés 
időpontjában abban a helységben, melynek szülöttje volt, nagyjából ennyire 
taksálható a földrajzilag immobilak hányada. A területi mozgékonyság vagy 
immobilitás tekintetében az egyes munkáskategóriák között gyakran igen nagy 
különbségek álltak fenn. Amíg a házicselédek közül csak minden ötödik, a 
közlekedés és a közszolgálat munkásai közül minden harmadik maradt egyhelyben 
(talán a születése óta), addig a többi munkáscsoportban közel a fele rész 
verbuválódott a települések autochton népességéből. S ez alól az ipari munkásság 
sem kivétel, melynek csak valamivel több mint a fele volt a bevándorló, a másik 
fele a helyi munkaerőutánpótlásból töltődött fel. Egyszóval: forrásként az ipar 
egyenértékűen támaszkodott a belső és a munkahelynek otthont adó településen 
kívüli népességre. 

A legkevésbé autochton munkaerőforrásra hagyatkozó házicselédekről tudjuk, 
hogy egyike a legmarkánsabban migráns foglalkozásoknak. Kivált a fővárosi 
cselédséget jellemezte ez a mozgékonyság, amely utánpótlását — elenyésző 
kivétellel — mindig a bevándorlókból biztosította. Illusztrációképpen említem 
meg, hogy a '20-as évek végén, a '30-as évek derekán szintúgy a réteg fővárosi 
hányadánál a helyben születettek aránya mindössze 2-3 % volt! A vidéki cselédség 
már kevésbé volt kitéve a bevándorlás hatásának, legyen bár szó vidéki 
városainkról is. /3/ 

A szintén erősen a bevándorlásra orientált közlekedési és közszolgálati 
segédszemély-pályákról pedig elmondható, hogy a városokba tódulás — agrár 
származású — férfiak esetében igen gyakori (és fölöttébb ambicionált), mert 
társadalmilag előnyös elhelyezkedési területnek számított a nagyvárosi 
közlekedés éppúgy, mint az állami-törvényhatósági hivatalok megannyi altiszti 
posztja. Röviden ez a magyarázat az itt észlelt kétharmados mobil hányadra. 
Ráadásul az 1920-ban elcsatolt területekről átáramlók is viszonylag nagy számban 
lepték el ezt a két területet, annak nemcsak a tisztviselői posztjait, hanem a 
segédszemélyzeti helyeit is előszeretettel foglalván el: a közszolgálati 
munkások egyhetede, de ,a közlekedési munkásoknak is több mint a tizede innen 
érkezett, holott az elcsatolt területekről származók (a kereskedelmi munkásság 
kivételével) mindenhol máshol jóval csekélyebb mértékben képviseltették magukat. 

A cselédség kapcsán került szóba a budapesti munkástársadalom és a vidéki 
proletariátus között a migrációra való hajlamban észlelhető eltérés. Ne higgyük, 
hogy rétegspecifikus jelenségről van szó, elég egy pillantást vetni az alábbi 
táblára, hogy megbizonyosodjunk róla: a budapesti munkásságban általában is 

Gazdasági ág Helybeli születésű 
X-ban 

Bányászat 
Tulajdonképpeni ipar 
Kereskedelem-hi tel 
Közlekedés 
Közszolgálat 
K.m.n. napszámos 
Házicseléd 

47,6 
47,2 
46.1 
33,5 
31.4 
44.2 
20.5 
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mennyivel kevesebb a helyi születésű elem. / 4 / 

Gazdasági ág Helybeli születésű Buda-
pesten (%-ban) 

Tulajdonképpeni ipar 
Kereskedelem-hitel 
Közlekedés 
Közszolgálat 
K.m.n. napszámos 
Házicseléd 

32,9 
33,9 
19,4 
11,4 
17,0 
2,9 

A különbségek érzékeltetése végett említem, hogy Budapesten az összes 
munkás átlagában a bennszülöttek aránya egynegyed alatt marad, holott országosan 
a kétötöd körül jár. Jellemző, hogy a cselédség mellett a közszolgálat sem igen 
igényli a városban született munkaerőt és az importra rendezkedik be. De ugyanez 
áll — kis változtatással — a többi munkáskategóriára is. A bevándorlóknak a 
budapesti munkástársadalomban betöltött jelzett óriási súlya ad magyarázatot a 
különlegesen megoldatlan fővárosi munkáslakáshelyzetre. A bérmunka kedvéért a 
fővárosba tóduló munkások nagyon jelentős része reked meg tartósan (vagy örökre) 
az al- és ágybérletek fogságában. Ezt bizonyítja egyfelől e személyek komoly 
tömege, és másfelől az, hogy soraikban csekély a bennszülöttek aránya. Egy 1927. 
évi statisztikai felvétel, amely 32.143 budapesti al- és ágybérlő szociális 
viszonyait tudakolta, csupán 12,7 %-ukről mutatta ki a helybeli születést. /5/ 

Ha ilyen számottevő az eltérés Budapest és a vidék között abban a 
tekintetben, hogy a munkásság a helyi vagy a külső népességből verbuválódik, 
talán nem haszontalan ha pillantást vetünk a munkásság térbeli megoszlására, 
pontosabban hogy mekkora hányaduk volt valóban városi és mennyien éltek a 
községekben. 

Munkások a városokban és a községekben 

E kérdés nyomán arra is választ adhatunk, hogy milyen mértékben értendő szó 
szerint e munkástársadalom jelzőjeként használt városi kifejezés. Az adatok futó 
áttekintése is azt sugallja, hogy nem kell szoros megfelelést keresni e terminus 
technicus és a valóság között, hiszen az ún. városi munkásság a századelőn 
(1910-ben) például kétharmadában (67,6 %-ban), egy évtized múltán is nagyjából 
fele részében (51,8 %-ban) és 1930-ban szintén 60 %-ban állt vidékiekből. /6/ A 
"vidéki" kifejezés itt azt jelenti, hogy községi-falusi + megyei jogú városi 
illetőségű, viszont nem tartalmazza a törvényhatósági jogú (tj), de szintén 
vidéki városi népességet. E számadatoknál tehát feltétlenül kisebbre tehető a 
ténylegesen községi munkásság, hiszen a megyei jogú zárosok pontosan nem 
számszerűsíthető (vagy csak nagyon időtrabló, egyenkénti számbavétellel 
konkretizálható) munkástársadalmát — elvileg — a városiaknál illene 
elkönyvelnünk. De ennek ellenére is áll a tétel, miszerint a városi 
proletariátusnak meglepően nagy, jóllehet idővel szűkülő bázisául szolgált a 
községek társadalma. Látható tehát, hogy nincs minden előzmény nélkül a mai 
helyzet, amikor a munkástársadalom kereken fele (1970-es adatok szerint) él 
községekben. /7/ Változás legföljebb abban áll, hogy ma a községek aktív 
népességének szintén a felét (1970-ben 55 %-át) a nem mezőgazdasági munkásság 
alkotja, /8/ míg a múltban annak döntő részét a különféle paraszti rétegek 
együttesen tették ki. 

A hazai városfejlődés közismert kiegyensúlyozatlansága, egyoldalúan 
főváros-centrikussága kísért a városi munkásság térbeli eloszlásának, 
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településtípusonkénti elhelyezkedésének az alakulásában is. A századelőn 
Budapest és a vidéki tj. városok — enyhe budapesti többlet mellett — nagyjából 
egyforma mértékben részesedtek a városi munkásságból. 1920-tól mindez alaposan 
megváltozik. Akkor, amikor az új határok között Budapest számszerű túlsúlya 
általában is vészesen megnő, további momentumként a városi munkásság immár több 
mint az egynegyede (28,6 %-a) koncentrálódik a fővárosba, tehát a városi 
illetőségű városi munkásság 70 %-a (!) ebbe az egy városba tömörül. Budapest 
nyomasztó mennyiségi fölénye némileg enyhül majd a következő évtizedekben. 

Ha az egyes munkásrétegeket egyenként tekintjük, a kép igen változatosnak 
hat. A bányászok és a k.m.n. napszámosok esetében pl. nem, vagy alig 
beszélhetünk városi tömegekről: az előbbiek között csupán 4-5 %-nyi, az 
utóbbiaknál is a mindenkori kisebbség a városi lakos (a századelőn egyötödük, 
1920-ban az egynegyedük, s 1930-ban a harmaduk sorolható közéjük). 

Másik oldalon említhetjük a legurbánusabb munkásrétegeket, a kereskedelmi 
és a közlekedési segédszemélyzetet. A kereskedelmi munkás-alkalmazottaknak már a 
századelőn közel a fele városi és mintegy a negyede a budapesti; 1920-ban az 
iménti arányok még egyértelműbbek, 42,3 % lévén a budapestiek (!), s 45,3 %-a 
vidéki városiak aránya. A '20-as években a vidéki tj. városok sokat javítanak 
mérlegükön, meghatszorozzák kereskedelmi munkástársadalmuk létszámát, s ennek 
eredményeként 1930-ban e munkáskategória immár fele része e városokból került ki 
(de csak tizede áll vidékiekből). Ami szomorú fényt vet a községek (és kisebb, 
de városi jogállású települések) kereskedelmi infrastrukturális színvonalára. 

A közlekedési munkásságnak a századelőn, de 1920-ban is az egyharmadát köti 
le Budapest és a tj. városok együttese, kétharmadát a vidék. A 20-as Ivtized 
itt is meghozza a vidéki nagyvárosok felfejlődését, ami a vidék stagnálásával és 
relatív lemaradásával együtt következik be, viszont Budapest helye változatlan 
szinten konzerválódik. 

Nézzük meg végül a két legnépesebb munkáscsoportot, az ipari munkásságot és 
a házicselédséget. Érdekes, hogy főként kezdetben e kettő területi 
(településtípusonkénti) eloszlásában a közös mozzanatok voltak túlsúlyban: a 
századelőn egyöntetűen egyharmad-egyharmad esett Budapestre és a tj. városokra, 
ill. egyötöd-egyötöd volt Budapest részesedése. Még 1920-ban is teljes köztük az 
összhang az 56-57 %-os vidéki és az egyharmados budapesti arányok alapján. A 
'20-as években válik el kettőjük útja, ekkor ti. az ipari munkásság a 
kereskedelmi és a közlekedési segédszemélyzetnél észlelt tendenciának 
megfelelően mind nagyobb mértékben csoportosul át a tj. városokba (és szorul 
vissza relatíve az alacsonyabb jogállású vidéki településekből): 38,5 %-ban 
részesülnek ekkor (1930-ban) belőlük a tj. városok és 27,5 % a főváros aránya. A 
cselédségnél ugyanakko: nem játszódik le egy ilyen átalakulás, a munkavállalók 
kereken fele továbbra is vidéki, de több mint a harmada viszont budapesti és 
feltűnően elenyésző a vidéki városainkban alkalmazottak nagyságrendje. 

A kereskedelmi-, a közlekedési- és az ipari munkások '20-as években 
megfigyelt területi átrendeződése annak a jele, hogy a Budapest nyomasztó 
gazdasági fölénye jegyében induló évtized során meggyorsul a vidéki nagyobb 
városok iparosodása és infrastrukturális modernizálódása. Ami persze korántsem 
eredményezi, hogy e városállomány akár együttesen is sikerrel konkurrálhatna a 
fővárossal. 

Budapest valódi gazdasági-társadalmi hatóköréről egyébként is hitelesebben 
vall az adatok Nagy-Budapestre történő kimutatása, illetve a nagyüzemi munkásság 
önálló tekintetbe vétele. Mindebből az tűnik ki, hogy Budapest mindig nagyobb 
hányadát tömöríti a nagyüzemi proletariátusnak, mint az ipari munkásságnak 
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általában: 1910-ben pl. az utóbbi 19,1 X-os budapesti részarányával szemben a 
nagyüzemi munkásság 34,7 X-os fővárosi koncentrációját találjuk. Oe 1920-ban és 
1930-ban sem tér el ettől lényegesen a helyzet: ekkoriban a nagyüzemi munkásság 
rendszerint fele fővárosi, jóllehet az ipari munkásság egészének csupán a 30 X-a 
(vagy 1930-ban ennél is kisebb része) áll budapestiekből. Ha lehet még 
egyértelműbb Budapest kivételesen nagy gazdasági — elsősorban ipari 
jelentősége, ha a 21 község alkotta agglomerációs övezetével együtt tesszük a 
statisztika mérlegére: sokat mond, hogy az ország nagyüzemi munkássága 
mindenkori kétharmada (!), tehát az abszolút többsége nyert itt alkalmazást. /9/ 

Az idézett adatok tanulságát abban összegezhetjük, hogy a szélesen vett 
városi munkásság igen tekintélyes hányada valójában nem is tartozott a városi 
népességhez, hiszen nemcsak a lakhelye, de a munkája is a községek társadalmához 
kötötte. Mindenképp összefügg ezzel, hogy e munkástársadalom fölöttébb nagyrésze 
verbuválódott a helybeliekből, tehát az egyes települések autochton lakosságából 
és a bevándorlásnak a vártnál kisebb szerep jutott a városi munkásság 
összetételének alakításában. Bizonyíthatóan a városokban — mindenekelőtt 
Budapesten — volt a bevándorlásnak átlagon felüli jelentősége a 
munkaerőutánpótlás biztosításában; ugyanakkor a községekben (és talán a megyei 
jogú városokban szintúgy) a nem mezőgazdasági munkásság zömmel a helyi 
népességből válogatódott ki. 

A belépési mobilitás intergenerációs háttere 

Az 1930. évi népszámlálás az egyetlen, amely adatokat tartalmaz a népesség 
minden kategóriájának a társadalmi eredetéről — külön kérdőpont tudakolta az 
apa foglalkozását. Sajnos a nemzedéken belüli társadalmi hely-, vagy 
helyzetváltoztatás ekkor sem keltette föl a statisztikusok figyelmét — nem 
kérdeztek rá a munkavállalók korábbi foglalkozására-foglalkozásaira, így a 
kilépési mobilitás vizsgálatára ez a népszámlálási anyag sem teremt lehetőséget. 
/10/ 

Elsőként az a kérdés vethető fel, hogy milyen arányban termelte újra 
önmagát a munkásság saját belső forrásaiból és mennyire hagyatkozott rajta kívül 
lévő forrásokra? Az önrekrutáció fogalma azonban többféleképpen is értelmezhető: 
felfogható tág értelemben, de szűken is. Ha szélesen értelmezzük, akkor azt 
vizsgáljuk, hogy milyen hányaduk jött a mezőgazdaságit is involváló 
proletariátusból. Ebben a tekintetben az osztály alapjában önálló volt, hiszen 
közel háromötöde (57,1 X-a) mögött találunk proletár családi miliőt. Ennek 
ellenére sem érdektelen, hogy 1930-ban tíz munkás közel négynek az apja nem 
munkás, hanem zömmel (94 X-ban) önálló egzisztencia. Vélhetőleg ezen önállóak 
java része félproletár kismester, bolttulajdonos stb. lehetett, olyan 
egzisztencia tehát, akiket csak az önálló státusz látszata különített el a 
proletároktól. 

Az önrekrutáció szintén tágan vett fogalmával dolgozunk, ha a belső 
merítési bázist a teljes városi munkásságra kiterjesztjük. Ebben az esetben az 
állapítható meg, hogy a városi munkásság mindössze egyharmada (!) tartozott már 
az apja révén is azon társadalmi körbe, melynek foglalkozásával a tagja volt; 
ennyi tehát közülük az örökletesen városi proletár. További egyötödük (21,7 
%-uk) viszont közvetlenül a mezőgazdasági proletariátusból szakadt ki. 

E két mutató alapján bízvást kijelenthető, hogy nem beszélhetünk a városi 
proletariátusról, mint túlzottan zárt társadalomról. Ellenkezőleg: kifejezetten 
nyitottnak mutatkozott egyrészt a mezőgazdasági keresetű/jövedelmű, másrészt az 
önálló gazdasági státuszú egyének irányába. Erre vall az agrárproletár apák már 
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említett 21,7 %-os aránya, de a kisbirtokos parasztság további 16 %-os 
részesedése is. Egyébként az önállóak kétötöde került ki a birtokos 
parasztságból, ami nagyjából egybevág a mezőgazdasági keresetű/jövedelmű rétegek 
egészében vett képviseleti súlyával (37,7 %). Tény tehát, hogy a városi 
munkásságon belüli merítés sermii vei sem jellemzőbb, mint amilyen gyakran kerül 
sor agrárrétegek leszármazottainak a beáramlására: sőt az utóbbi — pusztán 
százalékosan — némileg jelentősebb is. 

Vegyük most szemügyre külön-külön az egyes munkáscsoportokat, hogy 
bemutassuk a társadalom e téren is igazolható hatványozott sokszínűségét. A 
bányászok pl. merőben más arcot mutatnak, mint bármely további munkáskategória, 
lévén a városi munkásság talán legzártabb képződménye: háromnegyedük áll 
örökletes proletárokból. De nemcsak a szinte kizárólagos proletár családi 
háttér, hanem a szorosabban vett ipari-bányamunkási örökletesség vonalán is 
kifejezetten zárt társadalom benyomását keltik: 45 %-uk apja volt ipari-vagy 
bányamunkás (a kettő a statisztikában nem választható el). Mindenképp ez a 45 % 
alkotja a bányásztársadalom egyik, s bizonnyal jellegadó csoportját vagy 
típusát. Azok tartoznak közéjük, akik foglalkozásukat — gyakran többgenerációs 
bányászdinasztiák leszármazottaiként — örökletesen űzik. A bányászok egy 
további markáns típusa az a mezőgazdaságbői érkező, korántsem oly stabil 
munkavállaló, amely többnyire idényszerűen vállal a bányákban munkát, s mindig 
visszatér a mezőgazdasági munkához. Nagyságrendjük alig valamivel marad alatta 
az előző csoporténak (41,4 %). Hogyan kerülnek a bányamunka vonzásába? 
Egyszerűen úgy, hogy a zömmel a falvak szomszédságában megnyitott tárnák 
kézenfekvő kiegészítő (mellékes) kereseti forrásként kínálják magukat a közeli 
falvak munkanélküliségtől súlytott félproletár-proletár agrárnépessége számára. 
A bányászkolóniák lakosai viszont az örökletes és főfoglalkozású bányászokból 
verbuválódnak — a két bányászréteg tehát nemcsak származásilag, de lakóhelyét 
tekintve is élesen elkülönül egymástól. 

Viszonylag gyorsan elintézhető az ipari munkásság belépési mobilitásának 
elemzése, miután Lackó Miklós egy egész monográfiát szentelt már e kérdés 
tisztázásának. Megállapítása értelmében az ipari munkásság — a társadalmi 
eredet tükrében — módfelett heterogén, mivel csak a negyede (27,3 %-a) áll 
örökletes ipari munkásból. Fokozottan áll mindez a férfi proletariátusra. Másik 
tézise szerint nagy különbség állapítható meg az ipari proletariátus budapesti 
és vidéki része között: a fővárosiak között sokkalta magasabb az örökletesek 
aránya. /II/ 

Lackó téziseihez érdemben nincs sok hozzáfűznivalónk. A városi, pontosabban 
ezen belül az ipari munkásság nagyfokú nyitottságát mutatja — más oldalról — 
az is, hogy a merítési bázist elsősorban nyújtó, tágan vett proletariátus 
lényegében csak 56,7 %-ban járult hozzá a réteg feltöltéséhez. Ezzel szemben az 
apák kereken kétötöde volt az önálló! Mindamellett nem téveszthető szem elöl, 
hogy az ipari munkásság a városi proletariátushoz mérten inkább nyerte 
utánpótlását ebből a körből (az utóbbi oldalán a megfelelő érték nem több 
egyharmadnál), s sokkal kevésbé volt nyitott az agrárnépesség irányába. 

Megítélésünk szerint az ipari munkásságnak három jól számszerűsíthető 
típusa írható le pusztán a társadalmi származás alapján. Első típusba soroljuk 
azt a Lackó által is kiemelt örökletes ipari munkás csoportot, amely a kategória 
nagyjából egynegyedének felelt meg. Második típusnak tekintjük az ipari munka 
tágan szemlelt világába akár munkásként, akár bizonytalan egzisztenciájú 
önállóként, a gyári szakmunkástól gyakorta alig megkülönböztethető 
iparosmesterként, műhelytulajdonosként betagozódó rétegek leszármazottait. Ök 
alkották a réteg felét. Végül külön típust képezett a kifejezetten agráreredetű, 
elsőgenerációs (tanulatlan) munkások tömege, arányuk a réteg egyharmadával 
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azonos. Többnyire agrárproletár szülök és csak mérsékeltebben birtokos paraszti 
apák álltak ez utóbbi csoport hátterében. 

Érdekes, hogy létezett egy teljesen kevert összetételű munkáscsoport is, 
melynek szülei között a legváltozatosabb városi proletárrétegeket látjuk 
képviselve, de igen nagy számban szakadtak ki elsősorban a közlekedési munkások 
és a nem mezőgazdasági napszámosok családjaiból is. Ez a heterogén társaság adta 
az ipari munkásság megközelítően egynegyedét. 

Az ipari munkásság származási összetételét minősítve, a viszonyítási 
keretek és pontok itt követett megválasztása nyomán a következő 
végkövetkeztetésre juthatunk. Az ipari munkásság alapvető nyitottságát a 
belépési mobilitás terén mi is igazolva látjuk — s ebben nincs is eltérés a 
Lackó képviselte véleményétől. Ez a megállapítás fokozottan igaz a 
bányásztársadalom vonatkoztatási pontul választása esetén is. Mindamellett az 
ipari munkásság — adataink tanúsága szerint — a szélesen definiált belső 
forrásokból épült fel; nevezetesen, az ipari munkások, az azokhoz igen közel 
álló lecsúszott önállók, valamint a városi proletariátus egyes kategóriáiból 
rekrutálódott. Merőben idegen, külső forrásból, így első helyen a 
mezőgazdaságból volt ugyan beáramlás, de annak tényleges nagyságrendje kisebb a 
feltételezettnél, a réteg egésze szempontjából semmiképp nem perdöntő végső 
kihatásában. S innen tekintve az ipari munkásság — a zártság javára — 
előnyösen különbözik a bányászoktól. 

A kereskedelmi-hiteléletbeli segédszemélyzet főként azzal tünteti ki magát, 
hogy benne testesül meg a városi munkásság leghalványabban proletár eleme. Ez az 
a munkásréteg, amely nagyrészt önállók leszármazottaként maga is az önállósodást 
tűzi ki életcéljává, a (bolti) segédkedés voltaképpen csak átmeneti állapota 
legtöbbjüknek. Amit kiválóan dokumentál, hogy többségüknek, 57,4 %-uknak az apja 
esett a proleteriátuson kívülre és volt (kis kivétellel, pontosan 90 %-ban) 
önálló státuszú. Ugyanakkor fontos, hogy nem közvetlenül a kereskedőtársadalom 
termelte újra önmagát ilyen utakon, hiszen ez a szorosan vett önrekrutáció 
semmivel sem nagyobb mértékű itt, mint a többi munkáscsoportnál: csak minden 
negyedik kereskedősegéd apja tartozott (döntően önállóként) a forgalmi 
szférához. Jóllehet az önállókon belül számottevő a bolttulajdonosok képviselete 
(36,4 %), ámde alig marad el ettől a kisiparosok aránya (30,7 %) és számottevő a 
parasztbirtokosok (!) mennyiségi szerepe is (20,6 %). Amilyen szorosnak vehetők 
a réteget az önállókhoz fűző viszonyok, annyira gyér kapcsolatai voltak az 
agrárnépességgel — a mezőgazdaság adta az apák mintegy egynegyedét (23 %), 
melyből csak kevesen tartoztak az agrárproletariátushoz. 

Kisérteties az egyezés a közlekedési és a közszolgálati munkásság között a 
szociális összetétel tekintetében: zömmel (53-56 %-ban) proletárszülők 
leszármazottai ők, akik nagyrészt (51-54 %-ban) agrárfoglalkozású családok 
sarjai. E két külön munkásrétegnek az kölcsönzött sajátos arcélt, hogy minden 
második tagja érkezett agrárproletár családból és további egy-egynegyede 

mögött azonosíthatunk birtokos paraszti családi miliőt. Egy szó mint szaz, 
nagyjából háromnegyedük (!) volt a tisztán paraszti leszármazású. Körükben a 
szűken vett örökletesség már ezért sem alakulhatott ki (a közlekedésieknél 
arányuk 14 %, a közszolgálatiaknál pedig 5,5 %); e pályák roppant mértékű 
nyitottsága mutatja, hogy átmeneti mobilitási csatorna szerepét töltötték be. 
Azt már ismerjük, hogy kik támaszkodtak rá mobilizációjuk során, az viszont 
későbbi kutatásokból lesz megismerhető, hogy az itt megfordulók fiai-lányai 
(netán saját maguk is) hová-merre haladtak tovább. 

A városi munkásság igazán törzsökös proletárrétegének számított a k.m.n. 
napszámosok csoportja, melynek háromnegyede mögött találunk munkáscsaládi 
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hátteret. Jellegzetes magját az örökletesen városi proletár munkavállalói elemek 
alkották, bár a napszámos foglalkozás nem hagyományozódott gyakrabban, mint a 
többi munkásfoglalkozás (26,2 % a napszámos apák kategórián belüli aránya). 
Ugyanakkor minden ötödik napszámos apja ténykedett az iparban munkásként vagy 
önállóként. Miközben e foglalkozásnak volt bizonyos vonzereje az ipari önállók 
leszármazottaira, mindez a legkevésbé sem áll a birtokos parasztságra, hiszen az 
agrárhátterű napszámosok túlnyomó része, kétharmada agrárproletár származású 
volt. 

Az áttekintés végére maradt a házicseléd-társadalom, melynek budapesti (és 
a többségét alkotó női) részével a szerző kimerítően foglalkozott a belépési 
mobilitást tekintve is egy korábbi írásában. Itt azonban a két nem 
munkavállalóit együtt és országos léptékben vesszük majd szemügyre. Elsőként is 
az ötlik a szemünkbe, hogy a cselédkedés ritkán válik örökletes foglalkozássá, 
elvétve hagyományozódik generációról-generációra. Ami nem jelenti azt, hogy 
körükben nincs meg, vagy csak jelentéktelen a foglalkozás hagyományozódásának 
valamilyen gyakorlata. Erről szó sincs. A statisztika azért hat e ponton 
torzítóan, mert a cselédszolgálat jellegzetesen női és életciklushoz kötött 
bérmunka lévén, az apa foglalkozását adatoló cenzus számot sem adhat a családon 
belüli foglalkozási folytonosság e női vonaláról. Nemcsak azért sikkad el ez a 
szempont, mert kizárólag az apák fémjelzik a statisztikai fölvételben az egyes 
családok foglalkozási, közvetve társadalmi státuszát, de amiatt is, mert 
(természetéből következően) csak az utolsó foglalkozásra utal. Márpedig a nők 
cselédnek rendszerint házasságuk előtt szegődtek be és szolgálni is csak addig 
szolgáltak, amig férjhez nem mentek. Nincs okunk tehát kizárni a lehetőségek 
sorából, hogy nagyobb valószínűséggel szegődtek be átmeneti időre házicselédnek 
azok a hajadonok, akiknek az anyjuk is megfordult már ebben a foglalkozásban a 
házasságukat megelőző életciklusban. 

Ha azt nézzük, hogy az apák foglalkozása nyomán melyek azok a rétegek, 
amelyek a cselédség társadalmi bázisát adják, akkor meg kell állapítani: dötő 
súlya az agrárproletariátusnak van. Erre vall, hogy az apák kereken háromötöde 
reprezentálta ezt a társadalmi osztályt. A mobilitás forrásai között az ipari 
népesség említhető még (21,8 %), ezen belül — az agrárösszetevőtől igen 
eltérően — legalább annyi az önálló, mint a munkás. 

A fentieket egybevetve a budapesti nőcselédség származási képletével, meg 
kell állapítani, hogy a fővárosban egy kevésbé proletár- és agráralapozású 
cselédség vállalt munkát. Mi sem mutatja ezt beszédesebben, mint az, hogy 
Budapesten (1927-es adatok szerint) csak minen második nőcseléd apja volt munkás 
és/vagy paraszt. /12/ 

+ + + 

Migráció és mobilitás — írtuk tanulmányunk címének elejére. Kényszerszülte 
megoldásként erről a két jelenségről külön-külön szóltunk, jóllehet a valóban 
izgató kutatói kérdésfölvetés épp kettőjük változatos összefüggéséről, vagy 
összefüggésük hiányáról adhatna számot. Vajon együtt jár-e, s ha igen milyen 
mértékben jár együtt a földrajzi elmozdulás a társadalmi hely- vagy 
helyzetváltoztatással? Lehetséges-e földrajzi immobilitás melletti társadalmi 
mobilizáció, ha igen, hol és hol jobban? Vagy: hogy néz ki a két folyamat 
egymásra vonatkoztatottsága a gazdaság és a társadalom egyes szektoraiban? 
Ezekre ésva többi önkéntelenül feltoluló hasonló kérdésekre a jelen elemzés 
használta alapforrás, a cenzus adatai alapján azonban nem adható érdemi válasz. 
Hiszen a benne foglalt számadatok aggregát jellegűek, még globálisan sem 
korrelálhatok egymással. A szerző pusztán csak reméli, hogy az amit. belőlük 
kiolvasott és tanulságként tézisszerűen meg is fogalmazott, a még 
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megválaszolatlan kérdések nyomába igyekvő mikroszintű vizsgálatokhoz adhat némi 
támpontot és szemléleti fogódzót. 
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RENDI TÁRSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÚDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÚTARJÁN, 1986 

Zeke Gyula: 

ERDEI FERENC KETTŐS STRUKTÚRA MODELLJE A STATISZTIKAI EMPÍRIA TÜKRÉBEN ~ 
VERIFIKÁLÁSI KÍSÉRLET 

Erdei Ferenc nevezetes tanulmánya, bár 1^43 és 1944 fordulóján íródott, 
mindössze tíz éve publikus. /I/ Azóta viszont — noha szerzője az általunk 
ismert változatot vázlatnak tekintette és nemcsak kidolgozásától állt el, de 
elkallódásába is belenyugodott — a modernkori magyar társadalomtörténet 
kulcskérdéseit taglald munkák legjelesebbjei közé került, klasszikussá vált. 
Egyidejűleg azonban egyre vitatottabb írássá is, mégpedig éppen a fő állítást 
illetőleg. Abban ugyanis, hogy valóban kettős szerkezetű volt-e a két 
világháború közti magyar társadalom. Miután Erdei szerint — minden kétséget 
kizáróan helyesen — a kérdéses társadalomszerkezeti folyamatok a kapitalista 
modernizációval egyidősek, a vita alapján érinti az 1867 utáni magyar történelem 
értelmezését. 

Referátumomban az Erdei-koncepció általam két legfontosabbnak tartott 
tételét szembesítem az egyidejű hivatalos statisztikákkal. 

Dolgozatom címe egy nem mellőzhető információt és egy állásfoglalást közöl. 
Nem tettem idézőjelbe a kettős struktúra terminus technicust, hasonlóan ugyanis 
a történeti szlogenek jó részéhez, azt a közhasználatban meggyökeresedett 
formában nem írta le szerzője. Erdei "többszörösen összetett szerkezet"-ről 
beszél (295. p.). Kétségtelen mégis, hogy I leegyszerűsítést maga I szöveg, 
főként annak szándékoltan didaktikus formája ha nem is sugallja, mindenesetre 
megengedi. 

Az előlegezett állásfoglalás pedig, modellnek tekintem a kettős struktúra 
koncepciót. Miért s milyen értelemben? A szociográfius-szociológus Erdei már túl 
volt nagyjelentőségű paraszttárgyú munkáin, miután — talán éppen az ezekben 
tárgyiasított, személyesen is átélt paraszti kirekesztettség-élmény hatására — 
feltette magának a kérdést, milyen átfogó szerkezetben írható le a teljes magyar 
társadalom. A feladat a nyilvánvaló fejlődési hasonlóságok folytán az egész 
közép-kelet-európai társadalomfejlődés értelmezését kívánta meg. A kettős 
struktúra koncepció, amelynek előzményei már a szerző korábbi írásaiban is jelen 
voltak, /2/ bizonyíthatóan a marxi osztálykonfliktusos struktúrakép teoretikus 
inspirációjában fogant. Erdei kiindulópontja szerint — melyet az újabb magyar 
társadalomtörténet-írás is hasznosított /3/ — a kelet-európai társadalmaknak 
közös jellemzője "a társadalomstruktúrának és a termelési rendnek a 
különbözősége" (2947 p.). Vagy másképp ugyanott "ezek is kapitalista 
osztálytársadalmak, azonban nem igazi és tiszta polgári társadalomszerkezeteE) 
hanem rendies történeti képződmények vagy történetietlen polgári alakulások". 

Ezt a "nem igazi és tiszta" megfelelést hivatott áthidalni a modell. A 'mo-
dern polgári társadalom' a termelés voltaképpeni szerkezetét adó tőkeviszony 
struktúrája, a 'történelmi nemzeti társadalom' pedig egy sajátos 'alap'-talan 
struktúra. Sajátszerűsége éppen ebben rejlik, "erósebb" mint meghatározója, 
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mondhatni kifejezetten ellenére létezik. Egy olyan értékvilág konstituálja, 
amely a fönti, kiindulópontnak tekintett meghatározottsági viszony szemszögéből 
csupán átmeneti létre Ítélt deviancia lehet. A földoldás teleologikus, a 
szerkezeti kettősség kiegyenlítődési folyamat a tőkeviszonynak megfelelő homogén 
társadalomstruktúra felé. (Szó szerint véve Erdei szövegét, szerkezeti "három-
ság"-ról kellene beszélni, hiszen ő a "történelmi - népi -társadalomszerkezet"-et 
T2?5. p.), a parasztságot is hasonló pozícióba emeli, /4/ ám kétséget sem hagyva 
afelől, hogy ez a társadalomalatti harmadik szerkezetiség a rendi struktúra 
létezésének, fennmaradásának következménye.) 

A szerzőt azonban nem elsősorban ez, nem modelljének és az azt inspiráló 
teóriának a koherenciája érdekli igazán. Éppen fordítva, emez "csak" a leírás, 
az értelmezés segédeszköze. Mégis, kiváltképp az elöljáróban említett vita 
szemszögéből meghatározó jelentőséggel bír, hiszen a kettős struktúra koncepció 
ennek a teoretikus problémafelvetésnek az egyik lehetséges feloldási kísérlete, 
kategóriáiis következménye. Híd az Erdei által értelmezett marxi 
társadalomelmélet és a magyar (kelet-európai) kapitalizálódás konkrét útja, 
tényleges állapotai között. Ezért és ilyen értelemben tekinthető modellnek. 

Ha csak jelzésként is, Erdei szövegének egy további igen fontos 
jellegzetességét is felemlítem. Többről van itt szó, minthogy a tanulmányban a 
teoretikus indíttatásnak és a konkrét, a sajátszerű iránti leíró érzékenységnek 
szerencsés fúzióját láthatnánk. E két hajlandóság mögött egy komolyabb horderejű 
polarizáció húzódik meg. A társadalom létmódjának kétféle, egymást meglehetősen 
kizáró értelmezése él itt együtt, a rendszerszemlélet és — újkeletűbb 
terminológiával — egyfajta szociológiai hermeneutika. Az előbbinek való 
megfelelés igényéből született — mint fentebb már érvelni próbáltam mellette — 
maga a kettős-struktúra koncepció, mint a társadalomstruktúrának a termelési 
rend általi meghatározottságát a kelet-európai társadalmakra nézve is lehetővé 
tevő modell. A másik közelítési mód pedig mintegy ennek a hierarchikus, kauzális 
szerkezetnek az üres tereibe áramlik be, nem kevesebb teherbírással, mint amaz, 
sőt elevenebbül, izgalmasabban építkezve. Mire gondolok? "A társadalom- nem 
tömeg, nem elfolyó közösség, hanem - állandó szerveződés, amely—a-- történeti 
előrehaladásban folyamatosan rakódik le, s a lerakódásokból vázak, keretek, 
intézmények, formák épülnek ki: a társadalomstruktúra". (341. p.) Itt láthatólag 
nincs rendre érvényesülő meghatározottsági viszony, nincsenek szükségszerű 
struktúraelemek, egyáltalában véve: definitív, "egzakt" kategóriák. A nyelvi 
forma a metafóra, az összetevők viszonya mellérendelő. Vagy: Erdeinél a polgári 
struktúra kispolgársága a kapitalizmus kívülről való betörése és felülről 
lefelé-terjeszkedése folytán "Nem önálló építmény, - nem magában kifejlett 
szerkezetiség, hanem a különböző- erőhatások lecsapódása és - az átmenetek 
kereszteződése. (. . .)-állapot inkább, mintsem kiképzett szerkezeti forma". (342. 
p.) Es a szöveg, miként Erdei egyéb munkáinak textusa is, bővelkedik az ilyen 
jellegű képgazdag, szuverén kategóriateremtő elemekben. 

Hogyan fogjunk hát a címben ígért programhoz? Egyáltalában — ébredhet a 
gyanútlan olvasó jogos kételye — számíthat-e érdemleges eredményre egy ilyen 
próbálkozás a korszak társadalomtörténetének szisztematikus tanulmányozása, 
újragondolása nélkül? Sőt, tovább hátrálva, van-e pontosan feltett, egyformán 
értett kérdésünk? 

Úgy gondolom a bizonyítási kísérletnek, látszatra paradox módon, el kell 
szakadnia Erdei szövegétől. Miért? A tanulmány egy sor olyan megállapítást 
tartalmaz, amelyek több-kevesebb kutatómunkával igazolhatóak, korrigálhatóak 
vagy elvethetőek. Korántsem lesz érdektelen a modell érvényessége szempontjából, 
hogy egy ilyen aprólékos analízis milyen végeredményekhez vezet. Mégis, siker 
esetén sem, ha tehát ezen állítások döntő többsége helytállónak bizonyulna, nem 
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lennénk megnyugtató bizonyítékok birtokában. Nem, mert túlságosan súlyos az 
állítás. Ha valóban két struktúra létezett, akkor ki kell tudni mutatni azokat a 
polárisán szétváló, ellentétes értékeken nyugvó struktúraképzó mechanizmusokat, 
amelyek azokat létrehozták, működtették. (Nem maradhat észrevétlen persze, hogy 
a fönti követelmény megfogalmazását szinte a 'struktúra' kategória ereje, 
tehetetlenségi nyomatéka kényszeríti ki, anélkül! hogy annak akárcsak 
közelítőleg azonos értelmezésére támaszkodhatnánk. De látni kell azt is, hogy e 
kulcsfogalmak definitív jellegű tisztázása jő esetben is csak a vizsgálódás 
koordinátarendszerét stabilizálná. Tetszik, nem tetszi, nem szabadulhatunk az 
ördögi körből. Egy teoretikus gyökerű modellálási kísérlet "valóságos" 
teherbírását kívánjuk,mérlegelni, s ennek érdekében a statisztikai "empíriához" 
fordulunk, amely maga is egy szuverén struktúrakép /5/ kategóriáiba rendezett 
empíria — mi más lehetne? — s amelyet mi magunk ismét csak fogalmak, 
elvonatkoztatott értékpontok felől leszünk képesek értelmezni.) 

A statisztikai verifikáció egyáltalában vett lehetőségét fenntartandó, a 
fentebbi követelménytől némileg visszalépve a következőképpen tenném fel a 
kérdést: melyek azok a sajátosságok, vagy azoknak bizonyos kumulációja, amelyek 
"polgári" illetve "rendi jellegűvé tesznek egy osztályt, réteget, csoportot. Ha 
azután mód nyílik mérésükre ~ keserű kompromisszumok várnak itt ránk! — 
valamivel felszereltebben kezdhetünk a vitához, a polarizáció jellege olyan fokú 
és főként olyan jellegű volt-e, hogy a társadalomszerveződés két különálló 
alrendszeréről, két struktúrájáról beszélhetünk, vagy a tényleges viszonyok 
szövevényét leegyszerűsíti, összetettségük további felfejtését gátolja a modell. 

Mint jeleztem, ehelyütt két paraméter vizsgálatára vállalkoztam. Az első 
Erdei egyik legfontosabb leíró jellegű állítása. Eszerint a zsidóság 
nagyarányban képviseltette-magát a polgári struktúrában, hiányát rögzíthetjük a 
rendiben. Ez Erdeivel egyetértőleg nem nevezhető struktúrálls sajátosságnak a 
fenti értelemben. A polgári társadalom és a zsidóság viszonya szemléletében 
mellérendelő, nem azért polgár a polgár, mert zsidó, emez annak csupán egy 
történetileg konkrét, de tágabb összefüggésben egyáltalán nem szükségszerű 
megjelenése. Ad absurdum tehát, kettősnek találtathatik a struktúra abban az 
esetben is, ha ez az állítás nem, vagy csak részlegesen bizonyul igaznak. A má-
sodik kritérium szerint a polgári oldalon egŷ  intenzív,- a hagyományos- rendi 
társadalomszerkezeti alakulatokon kívül zajló foglalkozási mobilitást kell 
találnunk, rendi oldalon pedig ezen alakulatok •erőteljes - rekrutációs 
belterjességét. Úgy vélem, hogy ha ez utóbbi — Erdei intencióinak megfelelő ~ 
sajátosságot nem leljük fel, már igen kevés érv maradhat talpon a kettős 
struktúra modell érvényességét illetőleg. 

További nemkívánatos korlátozásokat is jeleznem kell. Csak a budapesti 
köztisztviselőkkel és magántisztviselőkkel, valamint négy nagyobb 
szabadfoglalkozású értelmiségi csoporttal, az ügyvédekkel, az orvosokkal, a 
hírlapírókkal és a magánmérnökökkel foglalkozom. E szűkítéseket egyformán 
indokolják bizonyos tartalmi meggondolások (ha a fönti, a koncepció 
szempontjából kulcsforntosságú rétegekre nézve nem áll a tétel, ismét csak 
csekély esélyei maradnak), a kutatás mostani állásából adódó kényszerűségek 
(Budapestre szűkítés), de áthághatatlan forrásadottságok is (az itt figyelmen 
kívül hagyandó rétegek többnyire csak igen spekulatív módon állíthatóak elő a 
ránk maradt népszámlálási kategóriákból). 

Elevenítsük fel Erdei modelljének vázát! 
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Rendi struktúra Polgári struktúra 

I. A -struktúrák intézményi oldala: 
állam 
egyház 
uradalom 

II. A struktúrák klasszifikációja: 
történelmi arisztokrácia 
(nagybirtokosok) 
úri középosztály 
- középbirtokosok 
- köztisztviselők, uradalmi 
tisztviselők, katonatisz-
tek, papok 

- értelmiségi pályák 

nemzeti kispolgárság (altisz-
tek) 
(parasztság) 

kapitalista vállalkozás 
szabad értelmiségi pályák 
kisipar és kiskereskedelem 

polgári arisztokrácia 
(nagytőkések) 
polgári középosztály 
- középvállalkozók 
- magántisztviselők 

- szabad értelmiségi 
pályák 

kispolgárság 

munkásság 

Látható, hogy az adott struktúra klasszifikációja és intézményi oldala 
harmónikusan egymásba illeszthető, pontosabban a megfeleltetések könnyen 
előállíthatóak. Kitűnik továbbá, hogy mind az intézményi oldal, mind a 
klasszifikáció szimmetrikus és kontrapunktikus szerkesztésű. Ez magában gyanút 
keltő, nem a modellálás aktusának önkérekítő formahajlandósága tette-e ilyenné? 
A köztisztviselők /6/ és a magántisztviselők /7/ szembenálló struktúraelemek. 
Előbbiek a rendi struktúra törzsének tekintett úri középosztálynak voltak 
létszámukban legjelentősebb rétegei, utóbbiak a polgári struktúrában hasonló 
szereppel felruházott polgári középosztálynak. A szabadpályákra nézve pedig, 
ahol is a kiválasztott foglalkozási csoportok számszerű ereje szintén a nagyobb 
részt adta, /8/ a modell szerint az adott csoporton belül kell kimutatni a fönti 
kritériumokkal (is) megfogható struktúrális kettéválást. /9/ 

Mit mutatnak az izraelita /10/ részesedések? 

1. sz. táblázat 

Izraelita arányok a köztisztviselők, a magántisztviselők és egyes fontosabb 
értelmiségi csoportok keresői közt Budapesten. (189Q-1935; X-ban) /ll/ 

1890 1900 1910 1920 1930 1935 

Köztiszviselők 3,2 6,1 5,9 5,5 2,7 1,8 
Magántisztviselők Nincs adat! 59,4 47,2 45,7 46,4 
ügyvédek 46,7 57,6 61,5 56,9 55,8 52,0 
Közalk. orvosok Nincs 29,3 20,3 

59,1 58,8 47,8 40,2 38,9 
Magánorvosok adat! 61,7 60,2 
Szerk. hírlapíró 45,7 49,2 48,4 39,4 36,1 35,3 
Magánmérnökök Nincs adat! 43,8 40,5 36,1 38,4 

Nem időzünk sokat e viszonylag ismert arányszámoknál. Azok 
nagyjában-egészében alátámasztják Erdei állítását, vagy legalábbis nyitva 
hagyják előtte az utat. Mérlegelés tárgya lehet, hogy a magántisztviselők 
adatsora megfeleltethető-e Erdei sarkított állításának, ("...az állam, egyház és 
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az uradalom értelmisége történelmi osztály, úri középosztály, viszont az 
iparforgalom értelmisége magántisztviselő, polgári középosztály vagy városi 
polgárság, illetve közönségesen zsidó értelmiség."; 316. p.). Miután az idézet 
Erdei interpretációjában is a különbség köztudati megjelenésére vonatkozik, és 
tekintetbe véve azt is, hogy a réteg domináns alcsoportjában, a kereskedelmi 
tisztviselők között mindig jóval magasabb volt a zsidók részesedése (1910-ben 
64,6 %; 1920-ban 55,2 %; 1930-ban 59,8 %), magam nem látok súlyos csúsztatást. 
Nem szabad szem elől téveszteni, hogy az ilyen típusú különbségek statisztikus 
és egyidejűleg tapasztalati megjelenése nem feltétlenül esik egybe, sőt 
tipikusnak inkább éppen a kettő eltérése mondható. 

Budapest jelentőségét a kettős-struktúra modell vizsgálatában is kiemeli, 
hogy az izraelita részarányok kivétel nélkül (az itt nem tárgyalt foglalkozási 
csoportoknál is) magasabbak voltak az országos arányoknál. /12/ Külön figyelmet 
érdemelnek az orvosok. 1920-ban és 1930-ban mód nyílt éppen a kérdéses szempont 
szerinti felbontásukra, ahol is a zsidóság és a szabadpiac, másfelől a nemzsidók 
és a közalkalmazás összefüggése első közelítésben is igen szignifikánsnak 
mutatkozik. Sajnos a többi szabadpályánál nincs meg ez a lehetőség, noha az 
ügyvédek esetében Erdei külön is fölhívja rá a figyelmet (320. p.). Hiába 
szerepelnek például elkülönítve a magánmérnökök, a közüzemi alkalmazásban 
álltakat más alcsoportok aggregát adatai rejtik. 

A rekrutációs bázisra vonatkozó kérdést az 1930. évi népszámlálás (amelynek 
adataiból merítette Erdei az általa körülhatárolt rétegek összlétszámát) 
jóvoltából tehetjük fel. Az egész korszak népszámlálásai között egyedülállóan ez 
tudakolta az apa foglalkozását. (Az 1941. évi is, ám ennek sem feldolgozása, sem 
nyersanyagai nem maradtak fenn.) /13/ S noha az apák foglalkozási adatai /14/ 
csak a meglehetősen durva főcsoportos klasszifikációban, ezen belül pedig az 
'önálló-tisztviselő-segédszemélyzet' bontásban maradtak ránk, azért az Erdei 
felfogásában vett rendi' (jellegű) alakulatok kielégítő pontossággal /15/ 
rekonstruálhatóak belőle. Nevezzük az így kialakított hányadost rendi 
rekrutációs rátának (és jelöljük a továbbiakban '£'-rel)! Százalékos mutatót 
nyerünk ilymódon, ahol az apák teljes foglalkozási skálája a 100 A ráta ezen 
belül az egykori közalkalmaztatás mértékét rekonstruálja az egyes foglalkozási 
alcsoportokban, majd (a 15. számú lábjegyzetben elősorolt okokból) kiegészül a 
teljes őstermelés főcsoportban talált apák adataival. Ez a két kritérium (a 
közalkalmazotti státusz és az őstermelés köréből való származás) adja tehát a 
rekrutációs bázis 'rendi' minősítésének tartalmát. A mutató az intergenerációs 
mobilitásról nyújt képet. 

A köztisztviselők hányadosa meglehetősen magasnak (56,8 %), de azért nem 
elsöprőnek, a magántisztviselőké alacsonynak (23,5 %), de nem jelentéktelennek 
bizonyul. Feltételezhető, hogy a voltaképpeni uri középosztály zömét adó 
köztisztviselő-elitben — emlékezhetünk (ld. 6. sz. lábjegyzet!), hogy az itt 
kialakítható köztisztviselő kategória sokakat magába foglalt, akik semmiesetre 
sem tartozhattak az úri középosztály körébe — valamivel magasabb volt az 'r' 
hányados. Erre mutat, hogy az egyedül elkülöníthető elit-alcsoportban, a bírlk 
és ügyészek között, vagy az említett 1928-as rétegfelvétel fogalmazási és 
szaktisztviselőinek soraiban is felülmúlta az átlagos értéket (62,3 %, illetve 
57,9 /16/ A kiválasztott szabadpályák rátái a kettő között helyezkednek el. 
(Ügyvédek: 34,6 %; orvosok: 40,9 %; szerkesztők és hírlapírók: 36,4 %; 
magánmérnökök: 36,4 %). Ha a közalkalmazott orvosokat és a magánorvosokat 
kettébontva nézzük, az eltérés ismét szignifikánsnak mutatkozik (50,8 %, illetve 
32,2 %). 

Több jel mutat arra, hogy V kialakításánál a magánalkalmazotti státuszú 
apák leválasztása az egyes foglalkozási alcsoportokon belül (ld. 15. sz. 
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lábjegyzet!) középértéket adott, s azok képviselete a valóságban erősen és 
tendenciózusan rétegspecifikus eloszlást mutatott. (Utalni lehet itt a VI. 
főcsoport nyugdíjas-elosztására, ahol is a köztisztviselő-nyugdíjas apák arányát 
a köztisztviselők között 78 X-osnak, de a magántisztviselők soraiban csak 39 
X-osnak találtuk.) Ez pedig azt sejteti, hogy ahol a mutató magas, ott a 
valóságban még magasabb volt, ahol alacsony, ott még alacsonyabb. 

Hogyan ítélhetőek meg ezek az értékek? Két megfontolás kínálkozik: 

Mindenekelőtt látnivaló, hogy Erdei modellálásának végletességét nem 
támasztják alá az adatok, de különbözéseik ez irányában tendenciózusak. 

Másodjára kitűnik, hogy a két mért paraméter (az izraelita nem izraelita 
megoszlás és a rendi jellegűnek minősített társadalomszerkezeti alakulatok 
rekrutációs bázisának szélessége) között több helyütt jelentős az eltérés. A 
köztisztviselőknél vagy ötször kevesebb zsidó volt, mint ahányad részük 
társadalmi eredete függetlennek bizonyult az egykori rendi szerkezeti 
alakzatoktól. Ezzel szemben a magántisztviselők között közel két és félszer 
annyi "nemzsidőt" találtunk, mint amennyinek a rendi eredetét bizonyíthattuk. 
Már jóval erősebben interferál a két mutató a közalkalmazott és a magánorvosok 
csoportjaiban. 

A Kívánatos továbblépés az volna, ha az '£' értékét az egyes értelmiségi 
szabadpályákon belül a közalkalmazott és a szabadpiacból élő alcsoportokban 
külön vizsgálhatnánk. Sajnos a forrás — amint azt már jeleztem — erre nem 
kínál lehetőséget. De nyílik egy kiskapu. A köztisztviselők és a 
magántisztviselők, valamint a közalkalmazott és a magánorvosok soraiban erős 
kapcsolat mutatkozott a "rendi" illetve a "polgári" strukturális divergencia és 
az izraelita nem izraelita megoszlás között. Ez felhatalmaz az összefüggés 
megfordítására. Nézzük azt, milyennek mutatkozik az intergenerációs mobilitás a 
csoportok izraelita és nem izraelita keresőit különválasztva az Erdei féle 
struktúrális polarizáció szemszögéből! Miután a forrás erre sem ad lehetőséget 
— egyetlen népszámlálás feldolgozása sem tartalmaz háromdimenziós táblát! 
még itt is kerülőútra kényszerülünk. 

Ha bármely két világháború közti időpontban csak felületesen is szemügyre 
vesszük a budapesti zsidóság és a nemzsidó népesség kerületi eloszlását, egy 
igen erős szegregáció nyomaira bukkanunk. Ez magában véve is érv lehet a kettős 
struktúra koncepció érvényessége mellett, s egy szemléletes matematikai 
segédeszközzel jól mérhető is. Az ún. disszimilációs indexet (D) hívhatjuk 
segítségül. /17/ Ez alkalmas egy bármilyen módon körülhatárolt csoport 
tetszőleges kritériumok szerinti alcsoportjainak lakóhelyi elkülönülését 
szemléltetni. Esetünkben a magántisztviselők és a kiválasztott értelmiségi 
pályák izraelita illetve nem izraelita részeinek kerületi szegregációját fogja 
mutatni. A köztisztviselők között, láttuk, olyan kevés zsidó volt (1941-re már 
egészen bizonyosan elenyésző számú), hogy a szegregáció mérésétől eltekintettem. 

A magántisztviselők és egyes fontosabb értelmiségi pályák izraelita és nem 
izraelita keresőinek disszimilációs indexe Budapesten 1920-ban és 1930-ban 

2. sz. táblázat 

1920 1930 

Magántisztviselők 
Ügyvédek 

32.6 X 
38.7 X 

36,2 X 
39,1 X 
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Orvosok együtt 34,0 % 44,1 % 
Közalkalmazott orvosok 39,4 % 45,6 % 
Magánorvosok 25,5 % 39,7 % 
Szerkesztők, hírlapírók 32,3 % 33,3 % 
Magánmérnökök 28,7 % 29,7 % 

Feltehető, hogy az 1930-as években a vizsgált csoportok kerületi 
szegregációja tovább erősödött. Ezt támasztják alá azok a 'D'-értékek, amelyek 
Budapest izraelita és nem izraelita összlakosságának elkülönülését mutatják 
(1920-ban, 28,1 %; 1930-ban 37,1 %-, 1935-ben 38,6 %; 1941-ben 39,7 %). /18/ A 
szegregálódás folyamata azonban éppen, a két mért időpont közti szakaszban 
lehetett a legerősebb, de látható az is, hogy igazán drasztikusan csak az 
orvosokat érintette. Külön figyelmet érdemel, hogy mértéke a közalkalmazott és a 
magánorvosokat kettébontva sem csökken, azaz a zsidó-nemzsidó elkülönülést nem 
enyhítette a struktúrában elfoglalt pozícionális azonosság.sem. 

Ha az eloszlás kerületi allokációját nézzük, két jól kivehető szegregációs 
sáv rajzolódik ki. Az V., a VI. és a VII. kerület tömörítette az adott 
foglalkozási csoport izraelitáinak jelentős részét, az I. (1930-ban a belőle 
leválasztott XI. és XII.), a II., a IV., a VIII. és a IX. kerület pedig a nem 
izraelita többségű alcsoportokat. (Az izraelita ügyvédek bő háromnegyede, az 
izraelita orvosok-, hírlapírók- és magánmérnököknek kétharmad körül ingadozó 
hányada élt az előbbiben, a nem izraelita ügyvédek-, orvosok-, hírlapírók- és 
magánmérnökök kétharmad és 60 % között mozgó része az utóbbiban. A III., az 
1930-ban már saját adatokkal felruházott /19/ XIII. és XIV., valamint a X. 
kerületben lakottaktól alacsony számuk miatt eltekintettem.) 

Nem értelmetlen eljárás tehát — s erre a források lehetőséget kínálnak — 
az izraelita többségű és a nem izraelita többségű szegregációs sávok keresői 
közt újfent tudakolni a rendi rekrutációs bázis szélességének értékét. Sajnos a 
magántisztviselőket illetőleg nem áll rendelkezésre ez a bontás, ők azonban 
amúgy is szórtabb kerületi eloszlást mutattak, nagyobb számú izraelita 
magántisztviselő élt a VIII., de még a IX. kerületben is. 

3. sz. táblázat 

Egyes fontosabb értelmiségi pályák keresőinek 'r'-értéke Budapest izraelita és 
nem izraelita többségű szegregációs sávjaiban 1930-ban 

Izraelita többségű sáv Nem izraelita többségű sáv 
(V., VI., VII. ker.) (I., II., XI., XII., IV., 

VIII., IX. ker.) 

Ügyvédek 28,2 % 41,3 % 
Orvosok együtt 31,7 % 4e,4 % 
Közalkalmazott orvosok 41,2 % 53,0 % 
Magánorvosok 26,6 % 39,3 % 
Szerkesztők, hírlapírók 28,4 X 42,0 % 
Magánmérnökök 29,6 % 43,6 % 

Úgy vélem, a statisztika nyelvén az itt kinyílt 13 %-os olló bizonyító 
erejű eltérésnek számít. Ha a divergálás trendjét a fönt mutatkozott torzítás 
mértékével arányosan szélesítjük, azaz a kívánt tisza izraelita, nem izraelita 
megoszlásban próbáljuk felbecsülni a rendi rekrutációs bázis szélességét, úgy 
eljutnánk egy olyan nagyságrendű átlagos különbségig, amely a köztisztviselők és 
a magántisztviselők 'r_' értéke között mutatkozott. (Egy ilyen eljárás persze 
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csak némi óvatossággal végezhető e l . ) 

Hogyan vonható hát meg az itt végbevitt vizsgálatok mérlege? Az értékelés 
nem mellőzhet bizonyos fenntartásokat. A két legfontosabbat egy-egy példával 
szemléltetve jelezném. 

Nem kerülheti el a figyelmünket egy sajátos tünetazonosság. Szinte 
szétválaszthatatlanok azok a szálak, amelyek a modernkori magyarországi 
kapitalizálódás struktúrális zavaraiból és a kezdetben sikeresnek tűnő zsidó 
asszimiláció e század eleji megtorpanásából, problematikusságából szövődtek 
egybe. (Ha kérdésfeltevéseink az utóbbira irányulnának, némi 
kontextusmódosítással ugyan, de nem mellőzhetnénk a fent elvégzett elemzéseket!) 
Hogyan értelmezzük például a zsidó, nemzsidó szegregáció jelenségét? A 
kapitalizmus új funkcionális struktúrái és az ezek kiépülését kísérő zsidó 
etnikai szerepkoncentráció városökolőgiai lecsapódását, vagy inkább a növekvő 
antiszemitizmus által kiváltott védekező, összehúzódó reflexet lássuk benne? A 
valóságban bizonyára mindkettő hatott, a két világháború között nyilván már 
erősebben az utóbbi. De az egész kettős struktúra modell értelmezésében ott 
kísért a fönti példával érzékeltetni kívánt egybemosódás veszélye. 

Elbizonytalanodom egy további igen lényeges ponton, amely egyúttal a 
statisztikai jellegű forrásbázisra alapozott bizonyító eljárások érvényességi 
határának kérdését is felveti. A kiválasztott négy értelmiségi pályán sikerült 
kimutatni az Erdei-koncepció értelmében vett struktúrális divergálást. Azt 
várnánk mostmár, hogy az ideológiában és a politikában is hasonló jellegű 
szétválást találunk. Egy újabb kutatás eredményei azonban nem ezt mutatják. /20/ 
A zsidótörvényeknek is ellenálló, erős szakmai kohéziót tárnak fel az ügyvédek 
soraiban, drasztikus kettéválást az orvosoknál. Láttuk, itt mindkét pályán 
azonos rekrutációs tendenciák mutatkoztak, csupán az-. orvosok jóval erősebb 
szegregálódása — ami viszont nem minősült egyértelműén a struktúrális 
kettőződés tünetének ~ figyelmeztetett. Még meglepőbb, hogy az 1920-as években 
a közalkalmazotti állásokat preferáló — és döntő részben uraló — -keresztény 
orvosok is az 1930-as évekre már egyértelműen szabadpiac-pártinak bizonyultak, 
jóllehet inkább a nagyvárosok fizetőképes keresletét túlnyomőlag birtokló zsidó 
magánorvosokkal szembeni konkurrenciaharc folyamányaként. Ez a tény mindenesetre 
arra int, hogy az egykori rendies társadalomszerkezeti alakulatokból való 
bővebb, vagy akár nagyarányú rekrutáció és a vállalkozás-ellenes értelmiségi 
stratégiák között nem áll fenn a két világháború által határolt korszakban 
szükségszerű, mindenütt kimutatható kapcsolat. 

A referátumban összegyűjtött bizonyító anyag — a kénytelen-kelletlen 
alkalmazott szűkítések ellenére is — úgy vélem feljogosít a kijelentésre: az 
Erdei-féle kettős struktúra koncepciónak nem mellőzhető statisztikai 
érvényessége van. Hadd legyen az utolsó szó mégis a kételyé, a modell állítása 
oly súlyos, implikációi oly szerteágazóak, hogy igazságuk nem tisztázható 
megnyugtató módon a múlt statisztikává /de/formált szeletét vizsgálva. Ha e 
dolgozat az alaposabb, körültekintőbb elemzésre serkenthet, elérte célját. 

JEGYZETEK 

/l/ A tanulmányt Huszár Tibor tette közzé (Erdei Ferenc: A magyar társa-
dalom a két háború között. I-II. = Valóság, 1976. V. sz. 23-53. pTT 
5. sz. 36-58. p.), majd a Kulcsár Kálmán által szerkesztett életmű-
sorozat vonatkozó kötetében (Erdei Ferenc összegyűjtött művei. A magyar 
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társadalomról. Bp. 1980. 293-346. p.) is napvilágot látott. Az egy-
szerűség kedvéért a tanulmányra való hivatkozások oldalszámait ez 
utóbbi lelőhelyre adom meg, a szövegbe illesztett zárójelek kö-
zött. Terjedelmi korlátok miatt nem rekapitulálhatom Erdei dolgozatának 
koncepcióját, annak ismeretére hagyatkozom. Referátumom egy, a magyar 
zsidóság modernkori történetére irányuló nagyobb lélegzetű kutatás 
bizonyos részeredményeinek felhasználásával készült. A kutatás a 
Soros-alapítvány támogatását élvezi. Minden olyan adat, amelyre külön 
nem hivatkozom, a KSH vonatkozó népszámlálásainak anyagából szárma-
zik. Minden 1935-ös számadat lelőhelye, Molnár Olga (szerk.) Statisz-
tikai Lexikon Bp. 1940. A szerző az 1935. évi budapesti népesség-
összeírás anyagára támaszkodik. Ezekre sem hivatkozom külön, ld. a 
vonatkozó címszavakat! 

72/ Erdei Ferenc: A magyar paraszttársadalom (Bp. 1941.) 36-37. p.; 
Szárszó. Az 1943. évi_Balatonszárszói Magyar Élet-Tábor előadás- és 
megbeszéléssorozata. Bp. 1943. 29-33. p. 

/3/ Magyarország története 1890-1918. 7. kötet, főszerk.: Hanák Péter. Bp. 
1978. Ld. főként a Hanák Péter által írt társadalomtörténeti fejezetet! 
(426-515. p.) 

/4/ Erdei — anélkül, hogy ez érintette volna a parasztságról kialakított 
képének alapvonásait — maga is hezitált, hová helyezze a kialakuló 
kettős struktúra modellben a parasztságot. 'A magyar paraszttársa-
dalom '-ban a rendi struktúra "dolgozó osztálya" (17. p.); 'A paraszTT 
társadalom' című kisebb írásban retegzodesenek jellemzője viszont éppen 
az, hogy egyik részének "élete a paraszti rendi keretek által kötötten 
folyik, s van egy olyan része, amely már áttörte e rendi-paraszt 
formákat és a polgári szerkezet szerint rétegződik". (= A magyar nép. 
Szerk.: Bartucz Lajos. Bp. 1943. 125. p.) A Izárszói előadásban e 
kitérők után újra visszatér a kezdeti, paraszttárgyú műveit leginkább 
átható értelmezés, a társadalomalattiság. Még a terminológia is 
egyezik, a parasztság a társadalom "alvilága". (Ld. = Parasztok. Bp. 
1938. 14. p. és 'Szárszó...' 32. pTD Ezt az értelmezést fart ja 
meg itt is (295. p.), ám kétséget sem hagyva aziránt, hogy ez a társa-
dalomalatti harmadik szerkezetiség a rendi struktúra fennmaradásának 
következménye. 

/5/ Lásd erről a kötet tanulmányai között 'Tóth Zoltán: A századvégi fog-
lalkozásstatisztika ágazati rendszere, mint rendi strukturális örökség' 
című referátumát! 

/6/ A referátumban alkalmazott köztisztviselő-kategória a III. főcsoport 
(Polgári és egyházi közszolgálat és ún. szabadfoglalkozások) II. alcso-
portjának (Közigazgatási szolgálat) keresőit teljes egészében, a III. 
alcsoport (Igazságszolgáltatás) részben — bírák és ügyészek; bírósá-
gi, ügyészségi, börtöntisztviselő és díjnokok — tartalmazza. Ez a 
körülhatárolás ugyan az Erdeiével nem ellenkezik, (az általa megadott 
végösszegek alapján rekonstruálható, hogy mely fő- és alcsoportok 
adatait vonta össze az adott réteg, osztály esetében), ám bizonyítha-
tóan nem felel meg az úri (vagy keresztény) középosztály egyidejű fo-
galmának. Magába foglalja ugyanis a díjnokokat, akiket a hivatalos sta-
tisztika éppen 1930-ra vont össze a tisztviselőkkel. De nemcsak őket, 
hanem a tisztviselő-kategóriába értett kezelőket sem igen tekinthetjük 
odatartozóknak. (Együttes arányuk 1935-ben a kényszerűen használt 
globális köztisztviselő-kategórián belül 34,7 %-nyi volt.) Ezek nagya-
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rányban nők (56 %), — s ha egy középosztálybeli nő önálló kenyérkere-
setre kényszerült, már nehezebben tekintették úrinőnek — és az ala-
csony fizetési kategóriákban való elhelyezkedés miatt többnyire kispén-
zű emberek voltak. Az úri középosztály elitalakulat volt. A torzítás 
tehát itt elég jelentős, ám kiküszöbölhetetlen forrásadottság követ-
kezménye . 

Ili A magántisztviselők körülhatárolásánál még több probléma adódik. Tör-
zsüket az ipari és a kereskedelmi (pénz-, hitel- és biztosításügyi) 
tisztviselők adták. Korabeli monográfusuk azonban körükbe vonta még a 
gazdasági tisztviselőket, a bányászati és kohászati tisztviselőket, a 
közlekedési tisztviselők egy részét, a III. főcsoportból az általa 
magántisztviselőnek ítélteket és az egyéb foglalkozásúak (VII. főcso-
port) tisztviselőit. A dijnokok itt is mindenütt a tisztviselők mellé 
értendők. (Hoffmann /Zentay/ Dezső: A- magántisztviselők szociális- és 
gazdasági viszonyai Budapesten. Bp. 1932. = Bp. Szfőv. Stat. Köz. 63/4. 
sz. B. p.) Míg a bányászati és az egyéb foglalkozású tisztviselőket 
aggályok nélkül elfogadhatjuk, vétót kell mondanunk a gazdasági tiszt-
viselőkre. Ezek gazdatisztek és egyéb uradalmi tisztviselők voltak, 
akiket Erdei — s nincs okunk ítéletét e részben módosítani — a rendi 
struktúra legsajátabb képviselőinek tekint. Szintúgy kiütközik az 
alkalmazási minőség formai egyneműségének egyéb szempontokra tekintet-
tel nem levő túlhajtása a szabadfoglalkozású értelmiség körében alkal-
mazott magántisztviselők kiválasztásánál. A szerző egy másik munkájából 
származó felsorolása szerint ezek tíz kisebb foglalkozási csoportból 
tevődnének össze (közjegyzősegédek és közjegyzői írnokok, dijnokok; 
ügyvédsegédek, ügyvédi írnokok és dijnokok; egyházi szolgálatban al-
kalmazott tisztviselők és dijnokok; gyógyszerészsegédek; egészségügyi 
tisztviselők és dijnokok; egyesületi tisztviselők és dijnokok; szer-
kesztők és hírlapírók; az irodalom körében alkalmazott tisztviselők és 
dijnokok; magántitkárok; egyéb és külön megjelölés nélküli tisztviselők 
és dijnokok, = Zentay Dezső: A magántisztviselők túladóztatása. Bp. 
1937., Magántisztviselő könyvtár 5. sz. 10. p.). Itt három kategóriától 
kell megválni: az egyházi tisztviselőktől és díjnokoktól, esetükben fe-
lekezeti szignifikanciát mérni értelmetlen, a gyógyszerészsegédektől, 
náluk a szakma jellege áll megítélésem szerint igen távol a voltakép-
peni tisztviselő munkától, végül ízig-vérig önálló szellemi alkotótevé-
kenységnek tekintem az újságírást, annak tudatában is, hogy az alkalma-
zotti állapot a leírt gondolatokat is alkalmazottakká teheti. 

Nem sikerült végre kielégítő biztonsággal megállapítani, hogy az 
egykori statisztikus milyen kritériumok alapján különítette el a közle-
kedési köztisztviselőket a magántiszviselőktől. Ha feltételezésem he-
lyes, úgy mayántisztviselőknek tekintette a BSZKRT-alkalmazottakat, 
noha a részvények többsége a főváros tulajdonában volt (Ld. Közgazda-
sági Enciklopédia, Bp. 1929. I. köt., a Harrer Ferenc által Irt 
'Budapest' címszót, 606. p.!), de a köztudat is inkább láthatott bennük 
egy jellegzetesen közfunkciót betöltő testületet. A számok e 
főcsoportból csak azokat tartalmazzák, akiknek magántisztviselő-
státusza kétségen felül állt. 

/8/ A szabadfoglalkozású értelmiséget egybegyűjtő III. főcsoport önállói 
közt az ügyvédek, orvosok, magánmérnökök részesedése 1920-ban több mint 
63 %, 1930-ban pedig már 80 % fölötti volt. Miután nem itt szerepeltek 
a hírlapírók adatai, a fönti részarányban sem vehettem számításba őket. 

/9/ Ez az a két szembenálló struktúraelem Erdeinél, amely a legtöbb közös 
anyagi meghatározottsága folytán "tökéletesen egyesülhetne egymással 
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/.. ./-hiszen- a társadalom- termelőszervezetében--ugyanazt - azt- - osztály-
helyzetet foglalják el" (338. p.). Mégis, itt nemcsak különnanű struk-
túraalaküláSy egymásmellettiség, de-szanbenállás -van: "Az-ellenforrada-
lomtól -kezdve- azután a-̂  keresztény középosztály--és - a- zsidó - - polgársig 
ellentétében állandósult köztük a-viszony," (339. p.). 

/10/ A hivatalos statisztika ismeretesen felekezetnek tekintette a zsidó-
ságot. A pontosság okából ezért a számszerű kimutatásoknál az 'izra-
elita' terminust használom, amely az áttértek és a felekezetileg 
vegyes házasságból született, megegyezés nélkül vagy annak következté-
ben más vallásúakká lettek adatait értelemszerűen non foglalja magába. 
Nem azonosítható- tehát számszerűleg azokkal, akiket az egykorú társada-
lom zsidónak tekintett. Ezek. hozzávetőleges száma 1930-ig Budapesten 
11.000-12.000 fő lehetett. (A Magyar^Statisztikai - Évkönyvek vonatkozó 
köteteiből és a ZsidU Lexikon. Bp̂  1329. Szerk.: Újvári- Péter, 
egymásnak égyébkérií ellentmondó szórványadataiból becsült érték.) 
Pontos számot a spontán demográfiai tényezők —. halandóság, vándormoz-
galom — e csoportot is érintő számszerűsíthetetlen hatásai miatt nem 
lehet adni. Az mégis kielégítő nagyságrendben jelöli a torzítás mérté-
két, ha az egyes foglalkozási csoportokon belül a zsidó, nemzsidő meg-
oszlást a rendelkezésre álló izraelita, nem izraelita adatokkal mérjük. 
Megjegyzendő, hogy mind az áttérések, mind a vegyes házasságok nagyobb 
része (egyformán 60 % körüli hányada) a fővárosra esett 1930-ig, s 
utóbb ez az arány még magasabb lett. Mindkét jelenség egészen bizonyo-
san erősen rétegspecifikus eloszlású volt, ennek tényei azonban még 
kutatásra várnak. (Id. helyek, illetve a Bp. Szfőv. Stat. Ék. vonatkozó 
köteteiből számított arányok.) 

/II/ Az 1890-re és 1900-ra vonatkozó adatok lelőhelye: M. Stat. Közi. 16. 
sz.; 1910-re uo. 56. sz.; 1920-ra uo. 72. sz.; 1930-ra uo. 96. sz. A 
magántisztviselők 1920-as és 1930-as adata a 10. Íj.-ben szélesített 
értelmű saját számitású hányados, nemkülönben a közalkalmazott és 
magánorvosok bontott értékei. A magántisztviselők 1935-ös rátája csak 
az ipari és a kereskedelmi tisztviselőket foglalja magába, ezért ilyen 
magas. Ha mód lett volna a kategóriát teljes szélességében vizsgálni, 
úgy a mutató bizonyára az 1930-as érték alá szállt volna. Erre mutat, 
hogy az 1935-ben is legmagasabb kereskedelmi tisztviselő-érték (48 %) 
mint látható, öt év alatt majdnem 12 %-ot esett. 

/12/ A köztisztviselőknél átlagosan 1 % körüli, a magántisztviselőknél 4 
nyi, az ügyvédeknél 6,5 %-nyi, az orvosoknál 1,5 %-ról 1930-ra majdnem 
6 %-nyi lesz, a hírlapíróknál 5 %-nyij a magánmérnököknél 2 % — 
6 %-nyi az izraeliták részaránykülönbözete a két világháború közti 
időszakban (1941-re bizonyára tovább tolódva) Bucapest javára. 

/13/ Az Illyefalvi I. Lajos vezette Budapest Székesfőváros Statisztikai 
Hivatala 1928-ban nagyszabású rétegfelvételeket végzett, itt szerepelt 
először a kérdés. Ennek előnye, hogy az apák foglalkozási megoszlását 
egy sokkal finomabb bontásban hagyta ránk, mint az 1930. évi népszámlá-
lás, hátránya, hogy csak 50-70 %-os reprezentativitásban. (Laky De-
zső: Adalékok Budapest társadalmának összetételéhez. = Városi Szemle, 
1932. 48. p. A tanulmány egyébként a rétegfelvételnek kizárólag ezt a 
kérdését dolgozta fel. A nyers adatokat lásd: Illyefalvi I. Lajos:_ A 
főváros polgári népességének szociális és gazdasági viszonyai. Bp. 
1935. valamint uő.: Az ügyvédek, orvosok és mérnökök szociális és 
gazdasági viszonyai Budapesten, Bpü 1939. = Bp. Szfőv. Stat. Közi. 
83/1. sz.) Az 194l-es információ lelőhelye, Thlrring Lajos: Az 1941. 
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évi népszámlálás. A népszámlálás története és jellemzése. Bp. 1981. 60. 
P-

/14/ A kérdésre érkezett válaszokkal kapcsolatban már egykori feldolgozójuk 
is forráskritikai fenntartásokkal élt. (Laky Dezső: i.m. 46-47. p.) Túl 
sok vétlen bizonytalanság, de tendenciózus ferdítés is befolyásolhatta 
azokat és nehezen vagy sehogyan sem voltak ellenőrizhetőek. Nem volt 
tudható már a felvétel idején sem, hogy az apák azon bizonyára nem 
jelentéktelen hányadánál, akiknek több foglalkozása is volt, a kérde-
zett melyiket választotta. Mit tett abban az esetben, ha az apa már 
halott volt? Megnevezett egy foglalkozást (emlékezett-e egyáltalán 
pontosan rá), vagy az esetleg még élő anya foglalkozását mondta be? (A 
felvételi ívek az 'anya' foglalkozását is megjelölték.) Előbbi esetben 
az a paradox helyzet állhatott elő, hogy a már elhalt apák a még kereső 
élőkkel azonos rovatokba kerülhettek, hiába voltak haláluk előtt több 
éven át nyugdíjasok vagy éppen eltartottak. A kérdezett saját mobilitá-
si pályájának emelkedése magához szépíthette az apa foglalkozását, 
süllyedése devalválhatta azt, illetve megszabhatta több foglalkozás 
esetén a kiválasztást. Némileg tompítja persze ezeket a torzításokat az 
a sajnálatos tény, hogy az apák foglalkozási skálája csak az említett 
durva bontásban maradt ránk, az eredetileg minden bizonnyal jóval fino-
mabb klasszifikációval szemben. 

/15/ Miután a mobilitási pályák vertikumát homály fedi, a helyzet még 
szerencsésnek is mondható. (Tekintve, hogy vizsgált csoportjaink minden 
tagja önállónak, vagy tisztviselőnek minősült, a segédszemélyzetben 
apák aránya az egyetlen fogódzó a státuszemelkedés mérésére.) Viszony-
lag pontosan csak a mobilitás ágazati alakulásai tisztázhatóak. Kíván-
csiságom azonban most kizárólag a rendies társadalomszerkezeti alakula-
tok meghatározására irányul. Ehhez első fokon a közalkalmaztatás tényét 
kell kimutatni. Miden megszorítás nélkül ide számíthatóak a véderő 
tagjai (IV. főcsoport). A voltaképpeni köztisztviselőket tartalmazó 
III. főcsoport tisztviselő-rovata, mint láthattuk magántisztviselőket 
is tartalmazott. Őket nem számítva (hogy ne gyarapítsák a köztisztvise-
lő-arányt, most a tisztviselő-rovatba vett gyógyszerészsegédeket és a 
hírlapírókat is le kell vonni), az alcsoport 90 %-át tekinthettem köz-
tisztviselőnek, 1920-as és 1930-as megoszlásuk átlagarányaként. Hasonló 
eljárással a közlekedési tisztviselők 80 %-a, a közlekedési segéd-
személyzet 70 %-a, minősült ilyennek. Forrás híján' nem számszerűsít-
hető, hogy a III. főcsoport segédszemélyzetéből (döntő részben közszol-
gálati altisztek) milyen arányt adtak a magánalkalmazotti státuszúak. 
De láthattuk (10. Íj.), hogy a magántisztviselők itt olyan szakmákban 
képviseltetté< magukat, melyeknek vertikuma bizonyosan nem, vagy csak 
igen csekély mértékben szállhatott a tisztviselői szint alá. Őket ezért 
(kismértékű felfelé torzítás) teljes egészében számításba veszem. 

Több probléma adódik a VI. főcsoporttal. Benne együtt szerepelnek a 
nyugdíjasok és olyan kiscsoportok (magánzók, tőkepénzesek, házbirtoko-
sok) akik kifejezetten a tőkés típusú vagyonakkumláció képviselői vol-
tak. Leválasztásukra felhasználom az 1928-as rétegfelvétel vonatkozó 
részarányát. Ott ugyanis a nyugdíjasok a 'vagyonukból élők'-tői 
elkülönítve álltak. Az ügyvédek atyái közül eszerint 59 %-nyi, az orvo-
soknál (nincs bontás) 75 %-nyi, a mérnökök közt (itt sincs bontás) 
90 %-nyi, a magántisztviselőknél 39 %-nyi, a közalkalmazottaknál 78 %-
nyi volt a VI. főcsoporton belüli nyugdíjas-arány. A hírlapírókra nem 
terjedt ki a felvétel, náluk 75 %-kal számoltam. Külön előnye a fenti 
arányszámoknak, hogy rétegspecifikusak, szemben az összes többi kény-
szerű egyöntetűséggel leválasztott részaránnyal. Az így kialakult nyűg-
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díjas arányok még mindig felfelé torzítanak, mert magántisztviselő 
nyugdíjasokat is tartalmazhattak. Igen, de mennyit? Nem akarom túlfe-
szíteni a jegyzetolvasók türelmét, ezért a hosszadalmas, kétféle irány-
ból hozzávetőleg egyforma eredményt adó számításaimnak csak a végered-
ményét közlöm, 15 %-osnak találtam ezt az arányt az 1930-ig tartó idő-
szakban. A számítások szórványadatokon alapulnak (Emlékfüzet - a 
Magántisztviselők--Országos Nyugdíjegyesülete - alapításának—huszadik 
évfordulóján, 1893-1913. Bp. 1914. 40. p75 ü további pontosításra 
szorulnak) 

Láttuk, Erdei társadalomalattiságában is velejéig rendies képződ-
ménynek tekinti a parasztságot. A közalkalmaztatás tényétől elszakadva 
rnostmár, számolok "az V. főcsoporttal (külön megjelölés nélküli napszá-
mosok), és a teljes I. (őstermelés) főcsoporttal. Ezek önállói lehettek 
földbirtokosok, bérlők és parasztgazdák egyaránt. A kapitalista moder-
nizáció útjára lépett mezőgazdasági nagyüzem képviselőit Erdei intenci-
ói ellenére sem próbálom meg elkülöníteni. Nem, mert erre egyetlen mód-
szer, az izraelita-részarány kínálkozna. Jobb híján ezzel él ő maga is 
(329. p.) egyébiránt pontatlanul. (A nagybérlők kevéssel több, mint 
egyharmadát mondja zsidónak, noha a tényleges arány — 1.000 holdon 
felüliek — 1920-ban 53,7 %, 1930-ban 42,0 % volt. = Kovács-̂  Alajos: 
A csonkamagyarországi zsidóság a statisztika tükrében. Bp. 1938. él) p. 
Erdei adata az 1920Úas 100 holdon felüli — M. Stat. Közi. 72. sz. 432-
433. p. — illetve az 1930-as 200 és 1.000 hold közötti — M. Stat. 
Közi. 96. sz. 87-88. p. — bérlőkategóriára érvényes.) A nagyobb baj 
az, hogy ezt a kritériumot átvéve tautologikussá válna a megközelítés, 
előfeltételeznénk a bizonyítandőt, vagyis hogy a polgári struktúra és a 
zsidóság erősen korrelálnak. Hasonló okból számítom ide teljes egészé-
ben a tisztviselőket (gazdatisztek és egyéb uradalmi tisztviselők), 
noha köztük is sok izraelita volt (1920-ban országosan 23 %, 1930-ban 
19 %, = Kovács Alajos: i. h.). A kisszámú őstermelő segédszemélyzetben 
apa végül megint megszorítások nélkül sorolható be. 

/16/ Illyefalvi I. Lajos: A főváros_ polgári népességének szociális és 
gazdasági viszonyai. Bp. 1935. 898-899) p. 

/17/ Képlete a következő: 0= ^ | . A matematikai formulázásból 
kitűnik, hogy ha a vizsgált szempontból (esetünkben az izraelita, nem 
izraelita megoszlás szerint) teljesen homogén a kérdéses foglalkozási 
csoportok kerületi eloszlása, akkor D értéke 0, ha végletes az elkülö-
nülés (azaz ha mondjuk bizonyos kerületekben csak izraeliták, másokban 
kizárólag nem izraeliták laknak), akkor 100. Ha a mutató értéke 30 %, 
akkor tehát azt közli, hogy a szegregált alcsoport tagjai 30 %-ának 
kellene más kerületbe költöznie oly módon, hogy saját alcsoportján 
belüli kerületi eloszlása a kontrollcsoportéval n.-jgegyező részesedése-
ket mutasson. Az index szöveges leírását Ld. 0. D- Duncan • — 
B. Ouncan: Lakóhelyi szegregáció és foglalkozási rétegződés,--•• = 
Varosszociológia. Válogatta és a bevezető tanulmányt írta Szelényl 
Iván. Bp. 1973. 182-202. p. 

Nem a kettős struktúra koncepció érvényességét vizsgálja, ám igen 
fontos, azt alátámasztó érveket hoz fel Lengyel György: A multipo-
zícionális gazdasági elit etnikai összetétele Magyarországon - a 
két világháSorú közötti időszakban (Bp. 1985.) című kéziratos 
tanulmánya. A disszimilációs index-szel végzett számításai szerint a 
multipozícionális gazdasági elit etnikai szegregáltsága erősebbnek 
bizonyult a fővároson belüli izraelita, nem izraelita össznépesség 
szegregáltságánál (i.m. 14. p.) Az itt végzett vizsgálat az állítást 
az ügyvédekre, de kiváltképp az orvosokra is igaznak mutatta. (Ld. 2. 
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tábl.!) Használja a disszimilációs indexet Marsha-- L. Rozenblit is a 
dualizmuskori Bécs zsidóságának monográfusa (The Jews- of- - Vienna 
1863-1914, - Assimllation and-Indentity. New York. 1983. 71-98.; 223-227. 
p_ t i 

/18/ A Bp. Szföv. Stat. Ék. vonatkozó köteteinek adataiból számított 
értékek. 

/19/ Budapest közigazgatási beosztásának megváltoztatását az 1930: 18. tc. 
rendelte el (3. §). Az I. kerületet háromfelé osztotta (I.; XI.; 
XII.), az V., a VI. és a VII. kerületből pedig — egy kisebb részt a 
X. kerületből is hozzáadva — kialakította a XIII. és a XIV. kerüle-
tet. Az új kerületi elöljáróságok felállítása hosszú évekig elhúzó-
dott, de a Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala az 1930. évi 
népszámlálás adatait már a leendő tizennégy kerületre bontotta. A 
disszimilációs index érzékeny az osztályközök változására, kivéve azt 
a szerencsés alesetet, ha az új területi alegységeken belül a mérendő 
csoportok részarányeloszlása megfelel az egykori kisebb, vagy — ese-
tünkben — nagyobb egységekben mértnek. Itt ez a helyzet állt elő, 
pontosabban az elmozdulások elhanyagolható torzítást eredményeztek. A 
változások a szegregációs sávok összehasonlíthatóságát is alig érin-
tik, hiszen az 1920-as I. és az 1930-as I.; XI. és XII. kerületek pon-
tosan fedték egymást, a XIII. és a XIV. kerületben pedig a vizsgált 
időszakban a kérdéses foglalkozási csoportok tagjai igen kis számban 
laktak. 

/20/ Kovács^ M. Mária: Aesculapius militans. Érdekvédelmi és politikai 
radikalizmus az orvosok körében 1919-1945. = Valóság. 1985/8. sz. W 1 

82. p., valamint uO.: ügyvédek az árral szemben. Antiszemitizmus és 
liberális ellenállás- a- Horthy-korszakban. = Medvetánc. 1985/2-
3. sz. 91-97. p. 



RENDI TÁRSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM 1. 

TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÖDSZEREK ÉS FORRÁSTÍPUSOK 
SALGÓTARJÁN, 1986 

Faragó Tamás: 

ZÁRSZÖ 

Azt hiszem, mindannyiunk nevében szólok akkor, amikor Nógrád megyei 
házigazdáinknak — és személy szerint különösen Varga Lászlónak — még egyszer 
megköszönöm azt, hogy otthont nyújtottak e tanácskozásnak. 

Nem hiszem, hogy feladatom lenne az elhangzottak kritikai értékelése. 
Konferenciánk célja elsősorban az ismerkedés, az eszmélés volt, nem egy 
lehatárolt szakterület, vagy egy személyi csoportosulás bemutatása. Eszmélés, 
mert a hazai történettudomány struktúrái bizonyos mértékig megmerevedtek. 
Megmerevedtek intézményei, kiadáspolitikája — s ami most minket konkrétan érint 
— rendezvényei tekintetében is. Vannak ugyanis nagy nemzetközi konferenciák, 
melyeket egy néhány tucatos — főként budapesti — kutatói elit látogat. Vannak 
történeti társulati konferenciák, melyek már hosszú évek óta a történelem 
tanításának és népszerűsítésének problémáit tárgyalják és elsősorban a 
középiskolai történelemtanárok részvételére számítanak. Vannak évfordulós 
emlékülések, ahol a résztvevők körét a téma szinte automatikusan meghatározza, 
és végül olyan rendezvények, melyeken egy-egy táj ("regionális szekció" 
vagy "munkabizottság"), vagy egy-egy szakmai csoport (levéltárosok, 
múzeolőgusok) képviselői jönnek össze. A szóbanforgó rendezvények témáinak 
kijelölésére tehát rendszerint vagy foglalkozási csoportok, vagy 
korszakok-évfordulók és/vagy a már bevett részterületek — politika-, had-, 
művelődés- vagy gazdaságtörténet — szerint kerül sor. 

Az utolsó évtizedben azonban történtek újabb kezdeményezések arra is, hogy 
a nagy intézmények, a "nagy tudomány" által periférikusnak tekintett kutatási 
területek (kézművesipar-xörténet, településtörténet, történeti antropológia, 
nemességkutatás, és ide sorolnám a társadalomtörténetet, vagyis ezt a 
konferenciát is) képviselői is összejöjjenek. Jellegzetesnek mondható azonban, 
hogy ezeket a rendszerint alulról jövő kezdeményezéseket elsősorban kisebb 
intézmények karolták fel, s színhelyük az esetek többségében valamelyik vidéki 
város lett. Ennek kapcsán kötelességemnek érzem kiemelni azt, hogy két izben is 
(a nemességkutatás, és most a társadalomtörténet esetében) Nógrád megye vállalta 
ezt a szerepet. Nem tartom azonban bajnak azt, hogy nem minden konferencia 
Budapesten zajlik le. Az az érzésem, hogy ez a dolgok természetes rendje, hiszen 
ritkán sikerül régi intézményeket, régi rendezvényeket, régi folyóiratokát új 
életre galvanizálni. Lényegesen gyorsabb és hatékonyabb, ha mellettük újakat 
hozunk létre. A külföldi gyakorlat is ezt mutatja. A társadalomtörténeti kutatás 
új eredményei pl. kisebb részt gazdaságtörténeti folyóiratokban, nagyobbrészt az 
utolsó tíz-tizenöt évben létrejött új lapokban, sokszorosított konferenciaanya-
gokban publikálódtak először, nem pedig a "History" vagy a "Historische 
Zeitschrift" előkelő oldalain. 

Végigtekintve a programot, azt hiszem optimista lehetek. Úgy tűnik 
számomra, hogy a 48 elhangzott vagy írásban benyújtott előadás, illetve azok 
szerzői elég jól reprezentálják az újkori magyar társadalom története iránt 
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érdeklődő aktív, fiatal és középkorú kutatógárdát. Nagyjából egyenletesen vannak 
közöttük alföldi, dunántúli és északi intézményekből. (Budapest részvétele 
természetesen egy kicsit magasabb arányú, ez azonban abból a tényből következik, 
hogy a kutatás — akarjuk, nem akarjuk — még most is sokkal nagyobb arányban 
összpontosul a fővárosba, mint a népesség, vagy az ipari termelés.) Nagyjából 
egyenletesen oszlanak meg az előadók munkahelyeik szerint is (levéltárak, 
múzeumok, egyetemek és kutatóintézetek), ami tapasztalataim szerint elég ritka 
jelenség. Ugyancsak egyenletesnek érzem az előadások tematikai megoszlását is. 
Talán csak a társadalomtörténet és társadalomtudomány közötti átmeneti területek 
(történeti demográfia, történeti antropológia, történeti szociológia) 
reprezentáltak a kelleténél kisebb mértékben. 

Az előadások ugyanakkor azt is megmutatták, hogy a társadalom roppant 
bonyolult, a kutatásban igen nagy a specializálódás. Ebből következően kicsi a 
valószínűsége annak, hogy azok között, akikkel könnyen összefuthatunk (tehát a 
közvetlen környezetünkben élnek és dolgoznak) sok olyan kutatót találunk, aki a 
jószándékú beszélgetőpartneren túlmenően szakmai konzultáns lehet. Nyersebben 
fogalmazva: úgy gondolom sokunknak van bizonyos elszigeteltség-érzése. E 
konferenciának véleményem szerint talán legfontosabb feladata volt, hogy 
elindítsa egy olyan fórum kialakítását, ahol összetalálkozhatnak azok, akik 
szakmailag egymás partnerei lehetnek, de mivel mondjuk egyikük Hevesben 
múzeológus, a másikuk Zalában levéltáros, egyébként soha nem futnának össze, 
legfeljebb a Századok bibliográfiájából értesülhetnének arról 1986-ban, hogy 
1983-ban megjelent egy ilyen és ilyen évkönyvben egy tanulmány, amit szerzője 
1979-ben készített és 1980-ban adta le kéziratát. Vagyis az információ-cserében 
mutatkozó lemaradás hallatlanul nagyra nőtt. 

Szükség-van tehát egy fórumra: 

- ahol rendszeresen összetalálkozhatnak egymással a szakmai partnerek; 
- ahol megvitathatók olyan kérdések, amelyek önmagunk továbbképzését 
szolgálják; 

- ahol — és itt átcsapnék az utópiába — megteremthetők a feltételei 
annak, hogy összehangolt akciók révén (mint ahogy azt a veszprémi 
kézművesipartörténeti munkaközösség megtette) összegyűjtjük egy-egy 
terület forrásait, egy-egy terület (s ezt a szót most nem pusztán 
földrajzi értelemben használom) irodalmát, egy-egy terület módszertani 
fegyvertárát, egy-egy terület legfontosabb problémáinak leltárát. Táv-
latilag ebből születhetnek olyan kézikönyvek, segédanyagok, mint 
amilyeneket a VEAB kézművesipartörténeti szakbizottsága produkált — s 
amilyeneket a dolgok jelenlegi állása szerint a központi intézmények, 
a nagy-könyvtárak nem fognak produkálni. 

Szükség van egy íárumra: 

- mert ha létrejön, úgy hiszem jobban fogjuk magunkat érezni. Qldódhat 
az elszigeteltség érzése attól, ha kialakul egy évente-kétévente 
összejövő laza, informális, jó értelemben vett ellentétektől, vitáktól 
sem mentes, de mégiscsak valamilyen közösségnek mondható együttes. 

Szükség van egy fórumra: 

- azért is, mert javítanunk kell a történettudomány infrastruktúráján, 
belső információáramlásán, mely jelenleg meglehetősen ziláltnak 
nevezhető. Bizonyos területeken kialakultak vagy alakulóban vannak 
ugyan kisebb információs centrumok (részben regionálisan, részben 
egy-egy kisebb szakterület, problémakör vonatkozásában), a 
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társadalomtörténetben azonban nincs ilyen. Egyénileg pedig — akár a 
telefonhálózatra, akár a levelezési erkölcseinkre gondolunk — nem 
lehetséges ennek pótlása. Ha nem alakítunk ki egy kommunikációs 
központot, akkor-hiába lesznek egy idő után akár computereink is, hisz 
a gépi információ továbbítása-kezelése is alapjában a betáplálás 
manuális munkájától függ, legyen az akár címlista, kutatói kataszter, 
vagy konkrét adatbázis. 

Megpróbálnám azért a fenti fórum-óhajtást egy kicsit jobban konkretizálni. 

Fórumot akkor tudunk létrehozni, ha a jövőben: 

a./ meghatározott időnként (évente-kétévente) rendszeresen összejövünk, 
s az összejöveteleken kialakul egy törzsközönség, amely igényli az 
egymással való rendszeres kapcsolattartást; 

b./ van egy olyan központi szervezet, amely tárolja és napra kész 
állapotban tartja a társadalomkutatók címét, érdeklődési területét, 
a folyamatban levő nagyobb lélegzetű kutatásokat, és kívánságra 
ezeket az információkat díjmentesen bárki rendelkezésére bocsájtja; 

c./ a közérdekű híreket (pl. rendezvény-krónika, pályázati lehetőség, 
kiadvány-toborzás, kisebb műhelyszemináriumok meghirdetése, a 
nagyobb konferenciák szervezése, jelentkező új kutatók adatai) egy 
évente egy-kétszer megjelenő körlevélben közrebocsájtja; 

d./ a talán nem olyan távoli jövőben megpróbál egy-egy olyan közös 
akciót szervezni, amely túlmenne azon, hogy a résztvevők saját 
eredményeiket mutatják be egymásnak, s létrehoz olyan gyűjtéseket, 
melyek mindenki számára hasznosak, ugyanakkor egy kisebb csoport 
lehetőségeit meghaladják (ismét a kézművesekre hivatkoznék vissza). 

A szóban forgó fórum szervezeti keretei még nem alakultak ki világosan. Az 
egyik megoldás lehet az, hogy jelenleg folynak a tárgyalások a Történeti 
Társulaton belül egy társadalomtörténeti szekció létrehozásáról és egy ilyen 
szervezet vállalná fel a közvetítés szerepét. A másik megoldás lehet az, hogy 
egy-két kisebb intézmény fog össze és vállalja fel ezt a szerepet. (Mint ahogy 
például a VEAB Településtörténeti Bizottságának bázisa tulajdonképpen a Veszprém 
Megyei Levéltár, a Kézművesipartörténeti szakbizottságnak a Központi Múzeumi 
Igazgatóság). Még nem kristályosodott ki a megoldás végleges formája, de az 
igény megfogalmazódása úgy gondolom mindannyiunk számára nyilvánvaló. 

A felsorolásból egy pillanatra visszatérnék a rendezvény kérdéséhez. 
Szeretnénk összejöveteleinket rendszeres konferencia-sorozattá fejleszteni. 
Témája maradna a legszélesebb értelemben vett társadalomtörténet, s nem szabnánk 
szoros időhatárokat sem. Annyi tanulsága azonban az elmúlt napoknak van, hogy 
felvessem azt az ötletet, hogy célszerű a jövőben rendezvényeinket egy-egy 
konkrétabban megfogalmazott téma köré csoportosítani. (így több lehetőség lesz 
egy probléma sokoldalú körüljárására, s kicsit több idő jut egy-egy előadónak — 
akik most túlnyomó többségükben dicséretes fegyelmezettséget tanúsítottak — , 
több tér a vitának, s tematikusan is tagoltabbá lehet tenni a programot, 
közelebb hozva egymáshoz az előadást és vitáját. 

Szeretném tehát a szervezőbizottság nevében a következő konkrét ajánlásokat 
tenni: 

1. aki még nem töltötte ki a korábban szétküldött adatlapokat az pótolja 
mulasztását és küldje be adatait. Ezekből listát kívánunk 
összeállítani, melyet minden résztvevőnek meg fogunk küldeni; 

2. meghirdetünk egy jövőre tartandó újabb konferenciát. A helyszin Békés 
megye (Gyula vagy Békéscsaba). 
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Témáját előzetes megfogalmazásban a következőkben jelölnénk meg: 

A TÁRSADALMI KONFLIKTUSOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREIK- A SZÖVEGES FORRÁSOK TÜKRÉBEN 

Konfliktus- alatt értünk: minden, az egyéni/családi viták problémakörétől a 
réteg, csoport- I s pártküzdelmeken keresztül egészen a forradalmi 
konfrontációkig terjedő jelenséget. 

Forrás alatt értünk: minden erre használható anyagot; levelezést, naplót, 
peresanyagot, tanúvallomást, rendőri jelentést, rabjegyzéket stb. 

Módszer alatt értünk: minden kvalitatív vagy akár grafikus megközelítést stb. 
(igyekszünk majd erre technikailag jobban felkészülni). 

Tisztelt Konferencia! - Kérem, hogyha ezeket az ajánlásokat a jövőbeni 
együttműködésre nézve alkalmasnak találják, akkor ne formális kézfenntartással, 
hanem a munkánkba való aktív részvétellel, ötletadással, rendszeres 
kapcsolattartással fogadják el azt. 

Köszönöm mindenkinek a megjelenést. Köszönöm az előadóknak az előadásokba 
fektetett munkáját, és köszönöm a vitában résztvevőknek az aktivitást. Remélem, 
hogy összejövetelünk nem az érdeklődés egyszeri fellobbanása volt, hanem egy 
ígéretes új kezdeményezés első botladozó lépése, melyet belátható időn belül 
továbbiak követnek. 

Ebben a talán nem általánosan jellemző optimizmus jegyében szeretném a 
konferenciát bezárni: A VISZONTLÁTÁSRA! 



E N G L I S H S U M M A R I E S 

SOCIETY OF ORDERS - BOURGEOIS SOCIETY 1. 
METHODS AND SOURCES OF SOCIAL HISTORY 
Salgótarján 1986. 

GYÖRGY KÖVÉR: Opening the Conference 

Ladies and gentlemen, friends and colleagues! 

First of all let me thank — in the name of all of us — Nógrád County, the 
Salgótarján archivists and the Archives of Nógrád County that they made this 
conference possible. Perhaps not everybody knows, but I may say it in the name 
of those organizers coming from elsewhere, that without the support of Nógrád it 
would have never come to this conference. 

In an opening address something ought to be said on how and why we started 
to organize this conference, where its roots lie. Those who reached by our first 
circular (and we have sent one every Hungarian faculty or institute of history, 
museum and archives) have surely pondered the question: who are they and what do 
they actually want? Already this start itself was irritating to some (we have 
had some indication of that), really, what sort of a gathering is it, where the 
participants are not selected beforehand, and the organizers address a number of 
tactless (and sometimes perhaps awkwardly formulated) questions to people, who 
are on the whole unknown to them. The answer to the question who we are and what 
we do, will hopefully be supplied by the two-and-a-half day scientific program. 
Who the organizers of this conference are and what they wanted, to answer 
briefly this might be the most convenient occasion. 

As it could be seen, we don't work at the same place. Even if we look at it 
demographically, we constitute the upper and lower of a generation at most. We 
have come from different universities, originally with very different education 
and interests. Everybody from the older generation that had graduated in the 
second half of the sixties from the Eötvös Lóránd University of Science, 
Budapest (Benda, Tóth Zoltán, Faragó) has written his thesis on subjects of 
political or intellectual history, and arrived at social history through 
autodidactic studies of historical statistics, demography and sociology. They 
were given impulses and scope for their studies by their first places of works 
(that belonged neither to peripheries, nor to the citadels of historiography), 
although there were some, who were propelled in the direction of social history 
by the compulsion of finding another job. This core has formed between 1975-78 
the "trade-union" debating society of the Central Statistical Office (the "tra-
de-union" codename was needed to be able to request a room). This organized the 
missing "workshop" along the lines of a definite concept. On the one hand it 
served as a forum for reports on research in progress, on the other hand it 
discussed a whole array of concepts in social theory: from Parsons through Marx 
and Weber to Lenski and Offe, then the Hungarian concepts from Hajnal and Szekfii 
through Karácsony, Erdei and Bibó to Makkai and Berend-Bánki. The circle was 
open, sociologists and ethnologists like wise frequented it. I myself stumbled 
into the circle as a novice and fresch-Budapester. It was not organized 
according to generations, although there were mainly young people there, we have 
gladly learned from anybody, who didn't want to lecture us. Sometimes a plan of 
some common work tabled, but on these occasions some differences of opinion 
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invariably cropped up and everybody went back into his shell and the debating 
society have fallen gradually asleep. 

The idea of its resurrection came up in the spring of 1982. In harmony with 
the spirit of the era, it came into being as an "informal undertaking", perhaps 
with less of a concept than its predecessor, but less esoteric as well. In the 
first place it opened itself towards people working alone on social history 
themes in the province, further it regarded as its other chief purpose "to 
facilitate the personal contact between those working on the same type of 
subjects", and accordingly laid the stress on reports of research in progress 
and on easing the flow of information. After our eviction the Library of the 
Central Statistical Office we have moved to the Economic History Faculty of Karl 
Marx University of Economics, although there were some people here too, who have 
christened us "Counter-Workshop", what we would actually quite gladly accept, if 
there would be something at all, that we could counter...By this time the newer 
generation of the present-day organizers of this conference played a role equal 
to that of the olders in this makeshift professional public life. We (Varga, 
Gyáni and myself) graduated in the first half of the seventies from the Kossuth 
Lajos University of Sciences in Debrecen, and after the initial interest in 
political and intellectual history some of us have written their theses already 
on social history subjects. For this, more help was at that time forthcoming in 
Debrecen than elsewhere, and after 1968 the atmosphere was also more favourable 
for such interests. The direction of this start was followed later, too when we 
have been building up experience on Universities and Archives. In these years 
there have accumulated this feeling of something lacking, a lack of knowledge of 
the professional problems and worries of each other, a feeling that we can't 
help this within the framework of the institutions (about which we were rather 
sceptical anyway) so what left — self-help. 

So between 1982 and 1986 we have had meetings and discussions on 
entrepreneurs and local societies, gentlemen and officers, cottagers and Jews, 
peasant households and cities and even the "new historiography". What profit 
these have brought, is not for the organizers to judge. At any rate by the 
visits to the pubs subsequent to learned discussion we have had the opportunity 
to discuss a lot of things that short of a forum we couldn't have talked of 
anywhere else. The idea of organizing a conference was born in this way, in 
order to "give an overview of the situation of research into the social history 
of the 18-20th centuries, the applied methods, the range of available sources, 
and the best researched areas". We were ourselves sincerely surprised upon 
seeing the upsurge of interest, we couldn't have possibly thought, what a large 
following Hungarian social history has. But we have no cause for 
self-contentedness. This is indicated dy the fact that the questions on 
theoretical and methodological problems remained unanswered on a number of 
questionnaires. I don't wish to jump to general conclusions from this one fact 
(since we wouldn't like to take ourselves too seriously) but we may safely say 
that our autodidacticism visits upon us some or other time and this sets yet 
other tasks for us. 

On this occasion I only wanted to voice the hope - in the name of my 
fellow-organizers as well - that we shall put the hospitality of Salgótarján to 
good use by learning each others' results and worries. It is not practical to 
restrict the number of participants just on the occasion, where we want to get 
acquainted with each other, that's why our program got a little cramped. And 
also because we wanted to practice democracy, although we still had to learn 
some of it. But for this purpose, the conference itself gives an opportunity as 
well, by restraining ourselves and letting others equal scope for stating their 
views. 
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I. GROUPS, COMMUNITIES, ASSOCIATIONS IN THE 18-19th CENTURIES 

GEZA Z. KISS: The records of the church visitation of the Calvinist diocese of 
the Danube area in 1816-19, their source value and the emerging 
historical lessons 

The Diocese of the Danube area has existed since the beginning of the 
Calvinist turn of the Reformation in Hungary. According to Jenő Zoványi it had 
228 parishes in 1796. The introduction of the study portrays the Bishop Gábor 
Báthory (1755-1842), who initiated the visitation and so determined the contents 
and guarantees the exactness of the source. From 1808 Báthory was chief-clerk, 
from 1814 onwards firm-handed superintendent of the diocese. 

The source was written in the years after the Vienna Congress. The bishop, 
who was already 60 in 1815 knew that without exact enumeration it would be 
difficult for him to lead back on to the road of peaceful life the flock that 
had been stirred up by the circumstances of war — these animosities having 
raged for 25 years, the noblest undertakings suffered so many years of 
hindrance. Its value is enhanced by the fact that there could have been no 
visitation of the diocese at all in the 18th century — first the Rákóczi war of 
independence, then the pests of the 1730-40 decade, then the 40 years of 
repressive counter reformatory policies of Vienna rendered it impossible. 

The voluminous bundle of documents — complete with the bishop's circular -
contains the reports that had been made for the visiting bishop in alphabetical 
order of the parishes. The frame for these reports was set by 10 questions of 
the bishop, concerning the community of the parish, local government, charities, 
the pastor, school, the midwife, bell-ringer, care for the poor, complaints. The 
main themes of the visitation were the questions 1-5, which were divided into 38 
subquestions by the meticulous bishop; actually, the questions 6-9 were 
subdivided as well, but 5-6 semi-colonus supplanted the question-marks in each 
sentence. The reports are perfectly readable and formulated with a clear logic. 
More important is, however, that complicated structure of questions are answered 
by those with the most authority to do so: in this way, the wonder of writing 
can preserve for us the reality of the time at its fullest. 

Four questions are singled out by the author for closer inspection, and to 
illustrate the points to be made, the study refers to data from the arch 
deaconry of Upper Baranya. Let's take the first question first, the one about 
the parisch community, the history of which is even for the preceding 50 years 
almost completely hidden from the reader because of the failing memory and the 
documents, that had been reduced to ashes. Detailed information is, however, 
provided on material, construction and state of the ecclesiastic buildings and 
their furnishings (bells and bellfries, clothes and vessels etc.). The second 
group of questions is concerned with the election and composition of 
presbiteries, their role in the life of the locality, the problem of the 
interwining ecclesiastic and lay administrations. Third comes a report on work, 
education, circumstances and living standards of the church intellectuals — 
priests and teachers. The source contains for each parish the documents fixing 
the fees of the priests and the teachers, collected in 1813 and authenticated by 
the leaders of the district and the diocese. These prove the existence of the 
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archaic, complex family structure on the plains of South Baranya, but one can 
find valuable data on the schools attached to the parishes, the income of the 
teachers, the subjects, and exciting questions are raised by lists of the names 
of parishschool pupils. The fourth question concerns the methodological 
possibilities of working with this source, whereby the feasibility of a complex 
study of a parish or a region, of the approximation of totality through tiny 
details, or of writing historical reportage is highlighted. 

The author views this group of sources as a necessary counterpart to the 
state - and seugnieurial sources dominating regional history research, a 
thesaurus of local peculiarities enriching national historiography. 

ANDRÁS SZOMSZÉD: The source value of the statutes and censuses in connections 
with gipsies from the second half of the seventeenth century to 
the middle of the nineteenth century 

The study shows the source value of gipsy-censuses found in the Nógrád 
megyei levéltár (Archives of County Nógrád), the statutes in or against the 
interest of gipsies and sundry other documents that occasionally crop up, which 
all help to draw a relatively detailed picture of the representants of the gipsy 
people in Nógrád. 

The earliest source from the county that has been found up to now comes 
from 1679, the earliest census from 1725. 

These sources seem to be capable to show the migration and settlement of 
the gipsies in Nógrád. The censuses, ever more frequent since the fourties of 
the 18th century, allow us to construct time series of demographic data with the 
help of modern statistical methods. These series can contain distributions 
according to sex and age as well. Especially the censuses of Joseph II. contain 
valuable data on age and sex, but there are useful notices on behaviour, 
clothing, education and living conditions of gipsies. 

The censuses of the thirties and fourties of the 19th century on the other 
hand supply data for the settlement and behavior of the gipsies who had earlier 
immigrated. 

On the basis of these sources the author sketches a picture of the 
200-year-history of the gipsies in Nógrád. A county-level table of occupations 
is given for the gipsy population, along with other statistical material in the 
text. 

SÁNDOR BŐSZE: Societies as the Scenes of the Social Life in Somogy County in the 
Era of the Dual Monarchy. The Methods of a Research 

The author gives an account of his four-year research about the societies, 
associations, and etc. in Somogy County and encourages others to set up a 
nation-wide research program of the subject matter under his consideration. Mr. 
BSsze focuses on the methodological problems in the research of societies, 
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associations, and etc. and tries to establish the general typology, the 
geographical locations, the social structures and hierarchies of these scenes of 
social life. 

According to him the well-established Hungarian historiography has not 
exhaustively dealt with the histories of societies and associations yet. The 
research program proposed by Mr. Bősze intends to modify the broad pictures of 
the social life in societies and associations, especially, in the fields of the 
everyday practice of the democracy of these local communities and their 
conciliatory functions of the different strata of the local society, as well as 
the public education of the minority groups. 

ISTVAN TUTH: The effect of associations on the Slovak society and its material 
and economic background in North Hungary in the period of the dual-
monarchy 

Numerous respected, and outstanding authors have studied and written on the 
social, economic and cultural development of the Slovak nationality in Hungary 
in the dualist era. This study tries — through the associations so 
characteristic of the dualist era — to introduce new or little-used aspects of 
inquiry within this field. For this the archival sources of the Hungarian 
National Archives, as well as materials of Czechoslovakian Archives: those of 
the Literary Archives of Matica Slovenska and the Slovak Central State Archives 
are used. 

The investigation — getting ever more extended — first sought to review 
the legal forms and possibilities open to different types of associations within 
each period. An overview of association founding according to types and number 
of associations was facilitated by the results of a search after various printed 
national association surveys, carried out and published with a variety of 
intents in the different periods, as well as by the use of archival sources. The 
more thorough analysis of the next stage allowed an appraisal of the wealth of 
the associations and the social structure of their membership. 

In the third stage of analysis the ministerial papers of the 
above-mentioned organs and research institutes according to foundation as well 
as the personal correspondences — tracking the active systems of connections of 
the different strata of Slovak society — help this study to sketch the concrete 
processes on the different activity levels that go with the differing social and 
cultural level of development. 

As a result of this analysis we see the dynamic development of this 
nationality in the dualist era. This can be said in spite of the legal handicaps 
of different sorts. 

We can speak of significant gains of the Slovak bourgeoisie and the Slovak 
element as such with respect to property relations, due to its economic and 
financial activity. The livelier political activity of the turn of the century 
therefore is coupled with serious economic and financial strength, which let 
although slowly — the probability of independence ripen. One precondition of 
this is the change of ownership of the landholdings and their polarisation 
within the society. All these facts and conclusions show, that the active groups 
of the Slovak society of North Hungary found adequate possibilities within the 
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law to build up a network of wellorganized and varied associations over large 
areas up to the eve of the first World War. It is an achievement of this network 
— integrating almost every village — that the Slovak society becomes unified 
in its national consciousness, stays separated in the political rights of the 
nationality and accepts as its desirable and not very distant goal the 
advantageous new stateframework. The partners of the Slovaks in all these 
endeavours are mentioned in this study as well. 

LÁSZLÚ TÚTH: The Institutionalized Forms of the Human Relations and the Forma-
tion of the Public Life in the Twentieth Century (Besenyőtelek) 

Mr. Tóth is one of the participants in the research program for studies of 
the village-life in Hungary organized by the Museum of Ethnography. His essay 
gives account of his four-year research in Besenyőtelek. 

His main concerns are as follows: 

1) tow the associational institutions — for example, "the joint works and 
social gatherings of the folk" and "the social gatherings of the everyday life 
of the folk" — and the institutional system of the public life which also play 
partly or entirely the political functions worked; to what extent the 
utilization of these institutions was stratificational-specific or to what 
extent the utilization of these institutions was societally heterogeneous, so 
these could provide the function of the reconciliation of the different 
interests; 

2) apart from the sphere of the above-mentioned institutions, what kind of 
information was used by the local executive power to make its decisions; 

3) how the process of the decision making occurred. 

The process of the research: 

The significant part of the archival 
done. The interviews were made with 
institutional system of Besenyőtelek, but 
future. 

The results of the research: 

researches and the interviews has been 
the local inhabitants about the 
these should be still amplified in the 

1) The definitions and demarcations of the segmental sequences of the 
historical types of the public life, to wit: 

a) the relationship between the institutions of the associational relations 
and the societal publicity, and the structure of these institutional systems, 

b) the stratificational-specific utilization of some institutions and the 
whole structure, 

c) the sphere of the administrative authority on the level of the village 
community, 

d) the scale and dimension of the centralization and hierarchicality of the 
political structure. 

2) The definitions and demarcations of the historical types of 
twentieth-century public life as follows: 
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a) quasi autonomous-associational public life, 
b) paternalist-societal public life, 
c) pluralistic-democratic public life, 
d) etatist-reduced-isolated public life, 
e) paternalist-authoritarian-isolated public life. 

3) To trace the historical changes in the institutional system of the 
associational and societal public life in Besenyőtelek. 

4) To outline the elaborated institutional system and its influence on the 
public life reflected by the village history in opposition to such a village 
where this type of the elaborated institutional system is absent. 

IVÀN RÔBERT GÀL: The Occupational Structure of the Hungarian Freemasonry in the 
Age of the Dual Monarchy 

After the decades of the prohibition, the Hungarian freemasonry renewed and 
flourished in the age of the Dual Monarchy again. Because the freemasonry was 
prohibited, or at least, its activity was administratively repressed in the 
Habsburg Countries and the Tsarist Russia as well, the extensive network of the 
lodges of the Hungarian freemasonry and its large membership were an unique 
phenomenon in Central and Eastern Europe. 

Mr. Gál's first concern was to define who belonged to the masonic lodges in 
Hungary. In doing so, he firstly traced the occupational structure and social 
stratification of the membership. The result is more or less identical to the 
wellestablished picture of the historiography about the structure of the civil 
society. The members of the masonic lodges came from the bourgeoisie and the 
intelligentsia. It must be emphasized that the significant part of the 
membership, approximately 25 percent, belonged to, as Ferenc Erdei called, the 
historical-national classes of the Hungarian society. The presence of the 
historical-national classes is particularly manifest in the masonic lodges in 
the countryside. 

Mr. Gál set up the regional typology of the masonic lodges. According to 
this, the social structure of the masonic lodges of Vienna sharply differed' from 
Budapest's and both of them from the others's. (Because of the prohibition, the 
members of the masonic lodges of Vienna were registered in Pozsony.) Mr. Gál 
intends to widen his research; he wants to complete it with the comparative 
analysis of the occupational structure as well as the nanes of the European 
lodges in the future. 

In the analysis of the occupational structure of the Hungarian masonic 
lodges, the essay employs the scheme of the classification made by the Polish 
historian, Ludwik Hess who distinguishes three main strata among the members of 
the masonic lodges as follows: the bourgeoisie, the intelligentsia, and the 
civil servants. As Ludwik Hess went on to state, the intelligentsia in the 
leading posts of the masonic lodges gradually took the place of the bourgeoisie. 

The different classification of the occupational structure of the 
membership of the masonic lodges, however, allows us to come to the different 
conclusion. In the view of Mr. Gál, the masonic lodges lost their membership, 
particularly, among the people who belonged to the independet intelligentsia and 
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entrepreneurs, free-lancers, and etc. At the same time, the role and the number 
of the intellectuals in the masonic lodges who were employed in the hierarchies 
of the private and public businesses — for example, managers, teachers, 
engineers, civil servants, and etc. — step by step increased. His final 
conclusion is that the social equality and fairness began to be highly esteemed 
to the injury of the individual freedom. 

BEATA NAGY: The Social Life of the Hungarian Economic and Political Elite in 
Clubs and Casinos in the Interwar Period 

The essay deals with the most frequented scenes of the economic and 
political elite, namely, the Nemzeti Casinó, the Országos Kaszinó, the 
Lipótvárosi Társaskör, and the Rotary Klub. 

Miss Nagy examines the social life therein mainly in the years of 1928, 
1935, and 1941. The essay focuses on the history of the abovermentioned clubs 
and casinos, and the social structures of their memberships. The members of the 
Nemzeti Casinó and the Országos Kaszinó sprang from the traditional political 
elite, to wit, the historical aristocracy and squirearchy. The Hungarian 
bourgeoisie usually joint the Lipótvárosi Társaskör and the Rotary Klub. 

These clubs and casinos were not only the most important places of the 
social but the political and economic life in Hungary, as well. Miss Nagy has 
collected and listed the name of the members of these clubs and casinos; and the 
findings of this research is based on the social statistics of the elite of the 
Hungarian political and economic life. 

PÉTER PIFKÚ: The Role of the Family Relationship in the Cultural Life of Eszter-
gom at the End of the Nineteenth Century 

After the fall of the Hungarian revolution, the cultural life in Esztergom 
declined. The main scenes of the cultural life, namely, the societies and the 
associations went through a renewal from the 1860's again. Many associations, 
societies, friendly and reading circles, and clubs were established. Mr. Pifkó 
gives an account of th.j history and the activity of the significant societies in 
Esztergom. The Kaszinó Egylet established in 1837 played the most important role 
in the culture of Esztergom. The choral society was organized in 1865. The 
families of the economic and political elite of Esztergom usually belonged to 
both of them. 

• The author follows the way of the life of 470 families of Esztergom on the 
basis of the records and the contemporary newspapers. All of these families 
played some role in the cultural and public life of the town. He also 
reconstructs the family connections among them by means of the registers of 
birth, marriage and death and testaments. Firstly, the lists of the family 
connections as well as the members of the amateur theatrical company of the 
Kaszinó Egylet and the choral society were compared. It followed the comparative 
study of the names of the leaders in the Kaszinó Egylet, the amateur theatrical 
company and the choral society. The author's conclusion is that twentyfour 
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families participated in the activities of both cultural societies, furthermore 
the presence of the leaders of the Kaszinó Egylet and the choral society 
significantly influenced their activities and encouraged the families of 
Esztergom to set up new societies and associations. The other, newly established 
societies were frequented and sometimes ,led by the leaders of the 
above-mentionsed two societies. 7 

The family connections and personal áffairs significantly contributed to 
the development of the cultural life of Esztergom at the end of the nineteenth 
century. 

II. GENTRY, BOURGEOISIE, ETNICS IN THE LOCAL COMMUNITIES 

GYULA ERDMANN: Incomes and stratification of the gentlemen of Zemplén County in 
the first half of the 19th century 

This study uses as its source the listings of the taxexempt Hungarian 
gentry made in connection with the setting up of the militia ("insurrectlo") of 
the gentry and of the voluntary grants made by the gentlemen. It establishes the 
number of gentlemen, broken up into those possessing some land and those having 
none. It gives the number and total income of the gentry's possessions by 
districts of the county (the net income of the 7052 possessions of the gentlemen 
was reckoned 37227 Forints; the majority of the gentlemen possessed some land in 
the lower, economically more advantegously situated parts of the county, such as 
the Hegyalja, "Submontanum". 

The distribution of the gentry according to type of possession indicates 
considerable differentiation (in 1834 70 % of the gentlemen were dwarf holders, 
25 % small holders, 4 % had medium sized possessions and only 0,6 % belonged to 
the owners of great estates). 

The listings studied here had the form of detailed income-series and are in 
this way suitable to investigate the particular types and . categories of the 
possessions of the gentlemen. According to these statistics the significance of 
income out of the holdings of the serfs is declining parallel to the increase of 
incomes out of the homefarms, the lands cultivated by the gentlemen themselves 
("allodial" lands) as one looks at consecutively larger categories of 
possessions. Upwards of the medium sized possessions the incomes out of these 
"allodial" lands played a decisive role among the rovenues, but they accounted 
for a substantial share of the total income already in the category of small 
holdings. Among the revenues flowing from the exercise of the "jus regalia 
minora", those of the "educillatio", the right of retaling alcohol in a pub, 
stoob out by far: on the dwarf holdings it amounts to 9 on the large estates 
to 14 % of total income. 

Finally, the study analyses by districts and by types of possessions the 
structure of the incomes from the home farms, the "allodial" lands. This 
analysis of the shares of the different sources of revenue sheds some light on 
the farming and income differences among the possessions of the gentlemen 
located in different geographical regions, too. It appears that the "allodia" 
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were to be found mainly in the lower and middle parts of the county (the lowland 
areas) whereas in upper (mountainous, poorly endowed) lands the gentlemen were 
satisfied (were forced to be satisfied) with the traditional services (money, 
paymentes-in-kinri) of the serfs. 

JÓZSEF HUDI: The political elit of Veszprém county in the 18th-19th centuries 

For the sake of the statistical analysis, the author saw himself forced to 
a certain simplification, to define the political elite of the county as the 
office-holders living in the county. Beside this, however, care was taken to 
consider those, who though did not hold office, still influenced the political 
life of the county. 

The study used the minutes and documents of the general assemblies of the 
counties, the returns of various censuses, the certificates of office-holding, 
materials pertaining to certifying gentry privilige and materials of family 
archives. Recollections and memoirs and articles of the press were utilized as 
well. 

The introduction gives an overview of the changes in 18th-19th century 
Hungarian public administration, especially in the self-government of the 
counties. The modernization of the central administration of the Empire is 
contrasted here with essential stagnation and limits of county government 
autonomy. In spite of this there is a certain differentation and specialization 
within the county administration as well, taking place from the second half of 
the 18th century; the staff of the administration grows, but its hierarchy and 
procedure are determined chiefly by traditions and usage. Beside the 
traditionally leading gentry there appeared a group of "honoratiores" 
(intellectuals) making a bid for political power. The particular offices were 
filled partly through election, partly by appointment (some officers were 
elected by the general public of gentlemen, others were oppointed by "főispán" 
(the chief executive officer of the crown in the county). The right of the 
latter to appoint officers serves the interests of the central government, often 
against the interests of the Estates. Instead of the impersonal service-relation 
(bureaucracy) there are still usually personal relationships of dependence to be 
found, the high principle of the independence of the public servant is still an 
illusion. 

The results of investigations: 
In the 18th-19th centuries (between 1700-1847) 411 members of 238 families 

held office. Out of these, 138 families held office only in the 18th, 56 
families only in the-19th, and 48 families continuously in both centuries. Of 
these latter 48 continuously office-holding families there were four, who had 
only one active member in the 19th century as well, further 18 families had not 
more than two office-holding members. There remain then 26 families giving 3-10 
office-holders in the course of nearly 150 years. (For example, 10-10 
office-holders were given by the Vigyázó and Kun families, the Martonfalvays 
gave 8, the Rosos and Ányos families 7 each.) Looking at the highest office 
achieved by the families, in the decades before 1848 there were 14 families 
whose status and political power was left unchanged, 8 families rose and only 4 
families sunk somewhat. 

The landed gentry interest group with a political weight in the country was 
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forged in the decades after the Turkish occupation. The movement of 
Transdanubian gentry is accelerated in these years: new families come, which 
by-and-by supplant the old ones. There can be found only a couple of old 
families, whose members occupied offices through the preceding centuries. From 
those playing a role in the 16th century the Békássy, Bartza, Fülöp, Oroszi, 
Zámbó families crop up again, from the 17th century the names of Kun, Acsády, 
Matko, Torma reappear, but by the 19th century they drop out of the 
office-holding county gentry again — either through a restructuring of power, 
or through other causes — extinction, moving away etc. Their places are filled 
by freshly risen "honoratior"-families (such as that of the physician József 
Havranek) and gentry families on their way up (e.g. Kupritz, Késmárky, Hunkár, 
Cseresnyés etc.). The fastest rising from all these families is that of the 
Hunkár. Later on theree members of the family become "főispán" (the chief 
executive officer of the crown in the county), and they continue to be respected 
in the 20th century, too. Only a few families carry on their position into the 
new, capitalist era (Fiáth, Kolossváry, Barcza, Kenessey, Bódog). 

The following conclusions may be- offered: 
I he leading power group of the 18th century has proved to be a closed 

social grouping held together by common interests, kinship and similarity of 
wealth. Members of this group did not necessarily belong to the richest 
families; in the first third of the 19th century the highest stratum of the 
landholding gentry did not usually hold an office, they rather devoted 
themselves to farming. The part of the gentry possessing only smaller holdings 
could only get offices at the "district" ("járás" = administrative subdivision 
of the county) level. The "honoratiores" (intellectuals) usually came up through 
the professions (doctor, engineer), i.e. occupational specialization into the 
leading group. They adapted to this group their mentality as well. Office 
holding depended on personal qualities, education, the wealth of the family 
(some jobs like that of the taxcollector required the deposition of 
caution-money and those in higher positions were expected to cover the costs of 
representation office dignity). There were some families with land in more than 
one county, consequently holding offices in more counties. Illustrious gentry 
families sealed their alliances of interests by marriage. A sponsor could extend 
effective protection, this in turn implied however, that the person thus 
protected had to serve the interests of some aristocratic group in return for 
the not quite negligible pecuniary support that he was provided with around 
election time. 

The masses of small-holding gentry took little part in political life apart 
from uproarious scenes at the county elections, which were faithfully portrayed 
in the contemporary press and literature. This smallholding gentry made up 
two-thirds of the gentry which in turn represented a 13 % share of the total 
population of the county. The smallholding gentlemen were dependent and 
impressionable enough to become a tool in the fights of the leading groups. 

IMRE ÛD0R : The source value of the 1809. census of gentlemen 

"In our historiography the reform-era of the twenties and thirties just as 
well as"the 1810's have been only mechanically, superficially connected to the 
last years of the 18th century" -- stated the expert of the age, highlighting 
this omission concerning a quarter of a century before the public appearance of 
Széchényi. 
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The research on the gentry is no exception to this, although the high 
proportion of the gentry within the total population was one of the best known 
and most important characteristics of the social structure of late feudal 
Hungary. It is TO less important, but scarcely known what the social composition 
of this "order" was. Attention has been primarily and traditionally directed to 
the aristocracy, which constituted a thin, but very wealthy and influential 
stratum monopolizing a substantial share of power positions depending on the 
sovereign. The well-to-do gentry or county of more modest but still comfortable 
means holding the reins of county administration rarely got into the limelight 
of research. The "armallstae" (those granted a letter of coat-of-arms and the 
personal priviliges of the gentry without any landgrant) who made up the bulk of 
the priviliged groups but were of widely differing education, social status and 
wealth, went generally unheeded by the historians. 

The period of French wars (1792-1815) marks a separate chapter in the 
history of Europe, the Habsburg Empire, Hungary, as well as the counties of this 
land. The consequences of loyalty to the sovereign: the draft that was getting 
regular, the ever newer war taxes (subsidium), and the "insurrectio" of the 
gentry (= the putting up of a militia) put a heavy strain on the counties. 

The censuses of the "insurrectie" (= the queen's gentry militia) and the 
returns of the war tax ("subsidium") provide us with an exceptional possibility 
to reconstruct the stratification of the gentry. Special attention deserve the 
censuses of 1809, embracing the whole of the priviliged class, whose returns 
were made uniform by law ( Acte 1808: 2 and 3) and which thus seem to be 
especially suitable for a thoroughgoing nationwide investigation of the 
structure of gentry society. 

The county censuses that had been made in preparation of the national 
census of the gentry militia have not been utilized up to now — these documents 
are still gathering the dust of the county archives. By utilizing and processing 
the manifold informations that they offer, we may get a comprehensive everview 
of the numbers, familial circumstances, age, spatial distribution, legal 
position and occupational structure of the gentlemen of a county. 

The county-level and national returns of the gentrymilitia may give a 
realistic picture of the stratification by wealth, of the gentry at the beginnig 
of the 19th century, which can be well complemented by the income-estimates made 
when assessing the war-tax (subsidium). 

MAGDOLNA LÁCZAY: The gentry society of the Rétköz in the 18th-19th centuries 

The Rétköz region used to be a geographically and historically well-defined 
landscape op Szabolcs county. The past tense is justified by the regulation of 
the river Tisza and the draining of the inland waters with the ensuing expansion 
of the large estates. Before that, since the first settling of Hungarians there 
had been some thirty settlements formed on the sand dunes among swamplands in 
the semi-cirle of the bend of the Tisza, which used to flood this area. The 
history of this landscape was, however, scarcely known, its isolation broke down 
only at the end of the century. In this way one meets the fossils of history 
when studying this landscape. 

* 
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The origins of the population are indicated by historical etimology, 
linguistics and the documents of early centuries. There were Patzinaks, Slavs 
and other people living here apart from the Hungarians - they all had the 
privilege and the task of armed defence of the power of the new state here, in 
what was then a borderland. The names of villages like Örpátroha, Besenyőd, 
Bercel, Ibrány, Megyer tell this at once. 

The author's attention was called to the high share of the gentry in the 
population by the 18th century censuses but, coming from this very landscape she 
knew how much the conscioussness and behavior of the locals differs from that of 
the people living elsewhere in the county. Immigrants are not fully accepted 
even after hundred years. 

The most detailed census of the Rétköz gentry was made in 1793, which 
returned the gentlemen by villages and measure of wealth. True, the ordinary 
gentleman had only one or two peasant holdings (sessio) and the gentlemen with 
possessions in more than one village were grouped here as well — even people 
possessing middling or large estates — , but it was stated, how many gentlemen 
had no real property at all. The number of the heads of families thus gained was 
compared with the data of Elek Fényes, published in 1839 (then in 1851), and 
anattempt was made to estimate the number of gentlemen, correction and 
verification of the results was facilitated by a list found among the returns of 
the census of the militia ("insurrectio"). This gives the names of all the 
gentlemen whose wealth was upwards or downwards of a limit legally prescribed 
for paying the war-tax ("subsidium"). From this list the poorest gentlemen, 
without any real property, were omitted, just like from the census of 1754-55. 
Documents certifying gentle status can not be found in such quantity, later 
research may prove that they did not even exist. Still, the censuses of the 
gentry, those quoted and the later ones, though made for other purposes, biased 
and imperfect, accepted the population of this landscape as gentlemen. It might 
have been a survival of the medieval freedom of royal soldiers ("várjobbágy"), 
since the devastating great wars of the Middle Ages had passed the Rétköz by. 

When the populous gentry living here is accepted as a priviliged, one 
should also say, what the differences within this stratum were, out of what, how 
they made a living, since much of the land was under water most of the time, and 
how the eventual loss of their priviliges effected their lives. 

BÉLA PÁLMÁNY: The society of the country towns from the last stages of Turkish 
occupation to the implementation of the liberation of the serfs 

The country town (oppidum) was a special and very important type of 
settlement in the development of the feudal society and economy in Hungary. The 
oppida had significantly varying rights of self-government, feudal relations to 
their lords as well as different social structures. The functional method of 
studying urban history makes an objective survey and comparison feasible. 

The historical county of Nógrád showed a low degree of urbanization in the 
18-19th centuries. There were two priviliged towns - Losonc and Nagyoroszi — 
and seven fortified border towns (praesidium) — Fülek, Divény, Gács, Kékkő, 
Balassagyarmat, Nógrád, Szécsény) in the county at the end of the Turkish 
occupation. Their population fell into three social groups: gentlemen, soldiers 
and free Burgher. The stakes of the investigation of legal standing carried out 
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by the "Neoacquistica Commissio" after the resettlement were the -loss or 
confirmation of the extensive freedom of the towns. It was in the course of this 
investigation that Nagyoroszi had lost its priviliged position and became 
dependent on a feudal lord. 

The study investigates — along the lines of the functional method — the 
quantifyable aspects of the society of country towns in Nógrád. Anything but a 
high concentration of population is characteristic for these towns - from the 
first half of the 18th century to the 1870's not more than 12,5-16 % of the 
population of the county lived in the towns, and not even in the 1870's did the 
population of the largest town surpass 7000. 

Considering commerce as the most inportant urban role, this study dwells on 
the significance of fairs and the share of population engaged in commerce at 
length. From this aspect Losonc and Balassagyarmat stood out. This however, had 
no direct connection to the strength of the market-center-function, since the 
number of marchants was the greatest there, where a lot of Jewish families lived 
— (e.g.) in Balassagyarmat and Szécsény, while in the chief market center, 
Losonc, there were few proffessional Jewish merchants up to 1840. The strength 
of artisan industry is usually measured by the number of guilds and the ratio of 
guild-masters to journeymen. From contemporary censuses Gács, Losonc and 
Balassagyarmat seem to be the towns with the most decidedly industrial 
character. As a new aspect, the number and income of intellectuals 
(honoratiores) has also been studied. They played a significant role in the 
society of Losonc, Balassagyarmat and Szécsény. As a conclusion, three 
settlements may be considered as urbanized: Losonc, Balassagyarmat and Gács. 

GYULA BENDA: The Reconstruction of the Market-town Community Keszthely between 
1700 and 1850 (Problems and Findings of a Research) 

Dr. Benda in his essay summarizes the problems and findings of his research 
program relating to the history of the local community of Keszthely between 1700 
and 1850. He intended to use the comparative approach of social history, 
sociology and anthropology in the course of the investigation. As the title of 
the essay suggests, the aim of the research is the reconstruction of the local 
community in the market-town Keszthely. Keszthely lies on the western shore of 
the Lake Balaton. It had four to six thousand inhabitants during the eighteenth 
and nineteenth centuries. At that time, Keszthely belonged to the important 
Transdanubian centres cf handicraft industry and the regional trade, in addition 
it was the centre of the Festetich's large estates. As far as its size is 
concerned, the social relations were still personal and intimate for the 
inhabitants. The community, as Dr. Benda defines, means the system of the social 
relationship, the custom and manners shaped by the scale of value and culture. 
Actually, the communities of the noble families, the market-town burghers, the 
peasantry, and the Jewry co-existed together there. Besides this sophisticated 
social structure, the vine-dressers cultivating their vineyards on the edge of 
the town constituted the fifth community. The task of the research is to examine 
to what extent these social strata formed their real and distinct communities. 
Concerning the methodological attempt of the research, the elementary data of 
the demographical, cultural, and social aspects of the everyday life will be 
correlated with each other by means of the quantitative method of the so-called 
record linkage. 
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The sources and documents can be classified as follows: 1. registers, 2. 
records, and 3. personal documents. Registers mean all type of registration, 
census, conscription, inventory, and etc. which intended to register the 
inhabitants or the goods of the inhabitants for some purpose. These registers 
usually recorded or probated the legal cases, facts, and procedures. The studies 
in social history have already used the registers frequently; the systematic and 
comprehensive analyses of the censuses, the legal registers, and the inventories 
relating to the circulation of the property, however, have not been done yet. 
The personal documents mean all kind of document which was made for the purposes 
of probating the rights of property and some economic contracts (for example, 
the sale contract, testament, inventory, the partition of inheritance, and etc.) 
In spite of the great quantity of these documents, their survival in the family 
or public archives was fairly accidental. Anyway, the statistical analyses and 
case studies may be solidly done on the basis of them. Social history pays 
attention to the importance and value of these documents lately. Relying upon 
the established method of historical demography about the family reconstruction, 
Or. Benda and his fellows attempt to make household reconstruction in order to 
analyze how the cyclical development of the household happened. The household 
reconstruction intends to serve the investigations of the mobility of the 
different social strata, the problems of the order of succession, the 
segregation of the social groups, and the formation of the communities. The main 
concern of the research project is not the history of the subsequent events of 
the local community but the descriptionn of the societal processes and 
stptfctures in the local communities. Finally, Dr. Benda's essay outlines some 
methodological problems of his research which partly come from the unsettled 
usage of the family name and, it is the nature of things, the difficulty of the 
identification of the families by means of family name. 

JENP DARK!): The Greek-Orthodox population and the organization of the Greek-
Ortodox Church in 18th century Hungary 

An attempt is made to sketch organization of the Greek-Orthodox Church in 
Hungary on the basis of the surviving records of the department of the 
Governor-Council ("Consilium locumtenentiale regium") dealing with the affairs 
of the "non-united Greeks". At IFie same time an answer is sought to the 
question, how many parishioners can be found in the parishes. It seems to be 
possible to refine the prevailing rather hasty views on the subject by turning 
to the census data that has remained unpublished up to now. The investigation is 
confined to the territory of the onetime bishopric of Buda, that falls by and 
large within the present-day boundaries of the country, except for Békés, Csanád 
and Csongrád counties that belonged to the bishopric of Arad. 

The bishopric of Buda was subordinated to the metropolit of Karlóca and 
consisted of — against the dispositions of the Regulamentum Illyricum of Maria 
Theresia — four "protopatus" (archdeaconry). 

In 1785 the bishopric of Buda returned 59 parishes and 122 "filiae" 
(affiliated parishes). There were three monasteries on the territory ö? iTTe 
bishopric: in Ráckeve, Grabóc and Szentendre. There were 86 priests in the 
bishopric of Buda and in those territories of the bishopric of Arad that are 
considered here. In addition to them there were returned: one vicar of the 
bishop, one guardian (abbot of monastery) four monks, 8 priests without a 
parish, four deacons, one "laicus clerious". 
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On the basis of the 1765 census of Pest county it is possible to calculate 
the number of people living in one "house". This figure is 6,42, the highest 
value is calculated for the village of Lórév, where the average number of people 
in the same house is 10,12. It is the lowest in Szentendre: 4,59, but within 
Szentendre, the parish of Chiprovachka church had on the average only 4,00 
people in a house. 

In this study the "house" of the census is not equated with "household". 
The censuses returned the servants and domestics under the name of the head of 
the family. The number of people living in a house was determined by economic 
factors, as shown by the statistical data. It was observed, that it is the 
settlements with the most pronounced urban character, Szentendre and Ráckeve, 
where the fewest populous families were found. There came the smallest number of 
families of brothers and married sons for each family head. In the case of the 
villages however, this figure is higher. -- The Greek-Orthodox population of the 
Southern part of the plain shows up in the censuses in a different way as the 
population of the diocese of Buda. Whereas in Pest county the number of 
Greek-Orthodox houses in 1785 made up only 73,67 % of those returned in 1782, in 
Békés, Csanád, Csongrád counties the number of houses in 1785 amounted to 179,75 
% of those returned in 1782. The total number of Greek-Ortodox houses returned 
by the areas of the two bishoprics under study here was 5883. When the number of 
houses :'.s multiplied by the average number of people calculated for a house, we 
get the number of people possibly living there once, which is according to the 
calculations of the author 37.530. 

The returns of the 1784 census gave a figure of 283 785 for the 
Greek-Ortodox population of Hungary — without Transsylvania, of which 246.255 
people (87 %) lived in the Southern counties (Arad, Bács, Szerém, Verőce, 
Pozsega) and only the remaining 13 % lived' in the inner parts of the country 
that are studied here. This amounted to 37.530 people, which — against the view 
ossified in the relevant literature — did not mean such a multitude, that we 
could regard it as a sedentary remmant of the great movements of peoples 
carrying — according to some estimates — some 200 000 people at the end of the 
17th century. 

LAJ05 NEMES: The social stratification of the Eger city from 1720 up the end of 
the 18th century 

This study presents us the social stratification of the city of Eger on the 
basis of the censuses. Right after the Turkish occupation, in 1690 there were 
384 lay and 47 ecclesiastical owners of city houses, according to the 
census.From 384 lay owners 5,5 % were gentlemen, 42,2 % burgher and 25 % "hajdú" 
(heyduck, member of a military colony or settlement enjoying communal freedom), 
5,5 % military officers and employees of the Hungarian Royal Chamber (i.e. the 
administration of royal properties and revenues) and 21,8 % sundry other city 
residents. From these 384 people 44 were artisans, 280 had a vineyard plot (of 
these, there were 17 artisans). Population grew continuously and reached 5000 in 
1703. In the then ensuing Rákóczi war of independence it fell to 3000 again. 

In the course of the 18th century the population was growing steadily 
again: in 1727 it was approximately 7200; near the end of the century, in 1789 
it climbed to 17 304. Looking at the social composition: in 1727 there were 1730 
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people registered, of these 0,76 % belonged to the church, 2,79 % were 
gentlemen, 26,92 % burghers and 69,53 % other residents of the city. In 1789 out 
of 4170 people registered there were 0,43 % clerics, 4,33 % gentlemen, 6,90 % 
burgher, 0,6 % "honoratiores" (intellectuals) and 87,74 % other residents of the 
city. It was only the number of burghers that did not grow. They exhibited a 
tendency to keep to themselves. They lived in the whole period under review in 
the inner city. 17,57 % of those registered in 1727 were artisans or merchants, 
whereas in 1789 22,45 %. The majority of the city population made its living out 
of wine-growing. Out of the 1730 residents of Eger registered in 1727, 1015 had 
a vineyard-plot. Of these 0,88 % were clerics, 0,69 % gentlemen, 39,21 % 
burghers. The legal status of 59,22 % of the wine-plot owners remained 
unidentified. In 1789 1754 residents out of a total of .4170 had a vineyard^plot. 
Clerics made up 0,96 %of the wine-growers, 6,9 % were gentlemen, 10,15 % burgher 
and 81,98 % sundry other persons. The separation of artisan industry other 
persons. The separation of artisan industry and agriculture had not taken place 
yet. In 1727 nearly 50 % of artisans, in 1789 still 32 % had a plot in the 
vineyard as well. 

TAMÁS D. HORVÁTH: A Burgher of the Market-town Keszthely at the Eve of the 
Reform Era (The Estate of the Tinsmith György Steindl 

The author intends to reconstruct the everyday life and the social and 
economic relationships of the stratum of the craftsmen in one of the most 
characteristic Transdanubian market-town, to wit, in Keszthely during the first 
decades of the nineteenth century. As Dr. Horváth points out, the analyses of 
the probates, the inventories, the protocols of the public auctions, and etc. 
allow us to reconstruct the micro-structure of the local communities. He sest 
forth his research method about the reconstruction of the internal structures of 
the local communities on the basis of the analysis of the estate of the deceased 
tinsmith György Steindl (1770-1827) in Keszthely. 

Dr. Horváth is a joint member of the research group led by Dr. Gyula Benda 
in the Museum of Ethnography; his essay is a part of their research project. As 
far as the sources are concerned, the essay examines the following records of 
the ethnological documentation relating to the deceased György Steindl: 

1. The register of birth, marriage, and death of the Roman Catholic Church 
in Keszthely; 

2. The list of the inhabitants and the tax-payers recorded in 1826-27; 

3. The probate of the late tinsmith György Steindl; 

4. The probate of the deceased Terézia Horváth, the widow of György 
Steindl; 

5. The protocol of the public auction of the deceased György Steindl's 
estates; 

6. The inventory of Julianna Eichner's dowry, the adopted daughter of 
Terézia Horváth. 

Dr. Horváth reconstructed the history of Steindl-Horváth family on the 
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basis of the register of birth, marriage, and death as follows: the forty-one 
year old bachelor, György Steindl got married to the widowed Terézia Horváth, 
the third wife of the late tinsmith Péter Eichner in Keszthely in 1811 After 
their childless marriage, they passed away almost in the very day of 1827. 

The two testaments and the lists of the legatees permit us to recontruct 
precisely the economic and social relationships and the family connections of 
the Steindls. The protocol of the public auction of the estates gives the 
remarkable insight about the structure and size of the property and the 
characteristic material culture of the immigrant German burghers, naturalized in 
Keszthely during the second part of the eighteenth century, which entirely 
differed not only from the peasantry's but from the native Hungarian 
craftsmen's. 

After the comparative analysis of hundred twenty-hine buyers in the public 
auction of the estates and the list of the taxpayers in 1826-27, Dr.Horváth 
outlines the social structure of the communities of the market-town Keszthely 
according to the ethnic, societal, religious, and occupational identites and 
affiliations of the inhabitants. 

ISTVAN GAJARY: The Hupf-Mayerhoffer Family. A Case Study of the Social Regroup-
ment in Eighteenth-century Pest 

The decay of the Hungarian feudal system as a result of the reforms of 
Maria Theresa and Joseph II began at the end of the eighteenth century. The 
transformation of the traditional urban society was one of the main elements of 
this decay. The formation of the local office-holding aristocracy in the towns 
appears to be a factor of this process as well. 

Eighteenth-nineteenth-century history of the Hupf-Mayerhoffer family in 
Pest is a case in point. The first generation of this family belonged to the 
leading circle of artisans and they were also respected burghers, sometimes, as 
the official représentant of the urban community of Pest. Later on, certain 
branches of the Hupf-Mayerhoffer family lived on handicraft industry but others, 
especially the wealthier families got their livelihood in the state offices; 
they tended to leave their original occupation for becoming civil servants. 

The author tries to reconstruct the lineage of the Hupf-Mayerhoffer family 
and to investigate the occupational structure of the family members by means of 
the testaments of the inheritances of the deceased family members. Mr. Gajëry 
examines the distributions of the inheritances and their circulations among the 
family members as well. 

The above-mentioned records show that although the properties in possession 
of the civil servant family members were more significant than the artisans', 
the preservation and augmentation of these properties were fairly risky. The 
widows of the deceased males of the family usually lived on the interest of 
their liquid capital which was lent out, at most, in amount of thousand forints 
respectively. The urban-based agricultural production as well as the landed 
property gradually lost their importance in the income of the urban families 
with the exception of viticulture. At the same time, real estate was coming to 
form the vital part of the wealth of the family. 
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III. THE LARGE ESTATE AND ITS INHABITANTS, PEASANT SOCIETY — PEASANT FAMILY 

KLÁRA PAPP: The society of serfs on 18th century estates of landlords in Bihar 
county 

The first modern-type Hungarian census of Joseph II. returned a total of 
472 settlements for Bihar county, out of which 206 belonged to private (i.e. 
non-instituional) landlords, among them 12 "oppida" (country towns without- a 
royal charter) making up 80 % of the total. Tnis type of landholding covers 
43,67 % of the total number of settlements of the county, the rest is taken up 
by the lands of the Royal Chamber and the Catholic Church (the Chapter and 
Bishoric of Varad, etc.). In this way, a study of the society of serfs may serve 
to widen our knowledge of the pupulation of the county. Beside the changes in 
the wake of the expulsion of the Turks (the end of Transsylvanian administration 
of the county, the change of landlords and rearrangement of the structure of 
landholding) this area also saw an intensive migration (immigration, but also 
wandering further on) of the serfs after the wars of liberation. Being bonded 
(colonus perpetuae obligationis) or having the right to move was not only an 
important indicator of the personal dependence of the serfs, but the analysis of 
this factor may contribute — through the service obligations — to the 
definition of the actual place of serfs in the serf society. 

This inquiry tries to draw its conclusions from the 1728 census, the 
documents of the "Urbarium" of Maria Theresia, and of particular estates, 
occasionally archival sources found in family archives e.g. for the Margitta 
estate of the Count Csaky and the K6cz estate of the Count KSrolyi-families and 
the possessions of the Baranyi in Micske (such as private censuses of these 
estates, letters of surety for serfs, etc.). 

The study of the change of the ratio of serfs (having a holding, "sessio", 
in feudal tenure) and "inquilini" (those without a sessio, cottagers) in the 
course of the century may also help to highlight social stratification. On the 
other hand the interpretations of the notion of "inquillnus", the shifting use 
of notions in the sources may also hinder the emergence of a realistic picture 
from their study. This problem is closely connected to the question of the right 
of free migration. The "Urbarium" of Maria Theresia is a turning point in this 
respect as well, its definition of "sessiones" and fractions thereof made it 
possible for the first time to separate serfs and "inquilini" (cottagers), 
although the length of actual realization of these dispositions makes for yet 
another factor of uncertainty. 

The differentiation of peasant holdings according to their possession of 
draught animals yields much more reliable data. This differentation may be 
followed through the county tax-register of 1723, 1735, 1743 1753 and 1763, and 
the private censuses of the estates. In the course of the century there is a 
growing number of holdings without draught animals (60-70 %, in 1763) and beside 
those having two oxen (20-24 % in 1763) or four oxen (8-10 %) even fewer 
holdings occur with six, eight or more oxen. This is the basis of the 
possibilities of arable cultivation, or the eventual leasing of the lands of 
other, deserted settlements. It is especially important to take draught animals 
into consideration, since in Bihar county up to the Urbarium of Maria Theresia 
there is no firmly delineated system of individual "sessiones", the extent of 
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land use within the communities was pegged to the number of draught animals held 
by the peasant families. 

The differentation according to "sessiones" or fractions thereof held by 
the serfs may be another important aspect of investigation. However, due to the 
above outlined causes the censuses of 1692 and 1723 are not quite suitable for a 
realistic evaluation and comparison. The Urbarium means a change in this 
respect, as well: ratios of sessio-fragments in this survey give — within the 
limits of this source — quite realistic data. These vary in the different 
districts, but they still show substantial numbers of holdings of 1/8 sessio 
(28-40 %) and of 1/4 sessio (31-36 %), as against only 1-2 % of the holdings 
with — one sessio or above that. It seems that the number of draught animals 
and the extent of a "sessio" held came to cover the same strata by the time of 
this survey. 

There are some peculiar strata of serf society, such as those temporarily 
or permanently exempted by the landlord (employees of the lord and of ». the 
community, artisans, merchants) and the widows. The possibilities for planting 
vineyards and cleaning forest or leasing the lands of deserted villages which 
meant freer forms of land-use and posession for the serfs and at the same time a 
means of lockering feudal dependence remained practicable in the course of the 
century, especially till the Urbarium of Maria Theresia, though to a varying 
degree on the different estates of the different regions. This factor at the 
same time modified the stratification according to the possession of draught 
animals or of a "sessio". 

GABOR KLANICZAY: The Sociology of the Witchcraft Trials in the Hungarian Market 
Towns and Villages during the Eighteenth Century 

Dr. Klaniczay's essay examines the historical anthropology of the 
witchcraft trials. The new approach of the historical anthropology was 
successfully used by Alan Macfarlane and Keith Thomas in the study of 
eighteenth-century England's cases, and Paul Boyer, Stephen Nissenbaum and John 
Demos in seventeenth-century cases of the witchcraft trials of New England and, 
especially, Salem. The anthropologists following their approaches to the 
inquiries and observations of the witchcraft trials among the natural peoples 
deal with them mainly from the viewpoint of the sociology of accusation. Relying 
on the testimonies of the witchcraft trials and the comparative analyses of the 
contemporary records and documents of the market towns and villages, they try to 
figure out who charged whom and what kind of the personal and social motivations 
was behind the charge which finally resulted the trials. On the basis of the 
examined cases, we may venture to point out the social status of the accused 
persons and the typical situations of the social conflicts which led to this 
kind of the relief of the tensions in the local communities. The question must 
be raised whether the stereotypical charges committed by the wicked gammer, 
mother- in-law, sister-in-law, the suspicious stranger, the jealous neighbour, 
the quack involved in the felonious machinations, and etc. can be treated as the 
manifestations of the conflicting interests which directly express the societal 
divisions of the community or as the ritual mechanism of the creation of the 
scapegoat which is blamed for the sins of others at the very outset of the 
trials. 

The research program about the history of the Hungarian witchcraft trials 
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made by the Research Center of Ethnography of the Hungarian Academy of Sciences 
tries to exploit the theoretical approaches of the above-mentioned researches. 
Or. Klaniczay is one of the participants of this research group led by Dr. Eva 
Pócs. This research group has worked out the questionnaires which will be used 
to the quantitative analysis of the records and documents of the witchcraft 
trials collected and published by Andor Komáromy, Ferenc Schram, and others. The 
questionnaires include the viewpoints of the sociology of accusation as well. 
The questionnaires are supposed to be used for the purposes of the quantitative 
analyses and the theoretical researches as well. 

Because the program has still been under progress Dr. Klaniczay surveys a 
few cases of the witchcraft trials in the final sections of his essay and gives 
the preliminary remarks about them regarding their connections with the social 
tensions of eighteenth-century communities. Thirty witchcraft trials studied by 
him occurred in Hódmezővásárhely between 1730 and 1755. These trials were 
published by Ferenc Schram. Apart from these published documents, he also 
surveys his extensive collection of the archivalia of the witchcraft trials 
occurred in the market towns and villages of eighteenth-century Hungary. 

ZOLTAN KAPOSI: The great estates and their population in Somogy County at the 
" beginning of the 19th century 

The subject: The interest of the author is devoted to basically the 
economic aspects of the society of great landowners: their distribution 
according to wealth, their social composition, the stage of economic development 
of their estates, and the spatial structures of agriculture emerging from these 
factors — these were the themes of the study. 

The sources: There were a number of different sources that served as a 
basis for this study, among others a population census of 1804, a census of 
landowners from 1806 and a register of officers of the county self-government 
from 1807, naturally supplemented by relevant literature and the results of the 
author's earlier research. 

The method: What is to be explored, is the connection . between two very 
important production factors, between the land the population living on the 
land. In the period review estates were meant to include "allodial" land (the 
manorial lands directly cultivated by the landlord) and the "urbarial" land 
(land parcelled up among serts as "sessiones", virgates). The tipping of the 
balance of the land (population ratio in any direction away from the scarcely 
definable optimum could have very serious consequences for the other party). 
This investigation has a basically statistical character, so the probability of 
results may be considered as a function of the volume of the data used. For lack 
of space only 30 % of the area of the county is dealt with in this paper - this, 
however, embraces widely differing localities of the county, so the results may 
be considered suitable for generalizations. Author proceeded as fellows: first 
the lands of the great landlords were collected from lists of the lords of the 
villages. The probable institutional set-up of the estates was mapped on the 
basis of geographical and estate-administration data, then followed the 
definition of the most important indicators and the setting up of a typology. 
The greatest difficulty was encountered when determining the area of "allodial" 
land (directly cultivated by the lord) an "urbarial" land (held by the serfs), 
because of the lack and unreliability of the sources a number of significant 
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corrections were needed. 

The results: Ten great estates were investigated: two belonged to peers of 
national significance — the Count Festetich and the Prince Eszterházy families, 
two great estates belonging to ecclesiastical bodies — the Abbey of Szentjakab 
and the Custodiate of Fehérvár, six were estates of "cunty" gentlemen: these 
belonged to the Tallián, Boronkay, Csapody, Lengyel, Somsich and Sárközy 
families. These formed distinct types. 

On the ecclesiastical estates there were relatively jew servants and 
labourers to be found, and the estate administration personnel was rather small, 
too. This indicates, that these estates more or less remained as traditional 
units of feudal taxation that didn't heed the agricultural boom of the turn of 
the 18th-19th century. 

The estates of the aristocrats were built up around country-towns — that 
of the Eszterházys around Kaposvár, of the Festetich around Csurgó. On these 
estates the administration personnel as well as the servants and labourers were 
rather numerous as compared with the area of "allodial" land — this shows their 
relatively advanced stage of development. 

The most peculiarities were found by the "county" gentlemen of Somogy. Some 
examples of extreme disintegration of property may be found. The Lengyel family 
estate was inherited through the female line by a number of other families, the 
Sárközis partitioned their properties because of the multiplication of the 
family, and thus turned from great landowners into medium ones. Another 
alternative was the estate that was kept undivided, where — as for example the 
Tallián and Csapody families out of the Perneszy — inheritance — a number of 
families inherited a large porperty, but they continued to run it as unit. But 
one line of the Somsich family serves as an example, that when there are 22 
owners on a 10 500-hectare-estate, they are bound to have a hard time. Another 
line of the same family shows on the other hand that by consolidating an estate 
around a country-town — in the manner of the aristocrats — it is possible to 
build up a respectable estate economy. 

These are, however, just the first steps in the direction indicated and, 
given the necessary sources, can be carried on and extended. 

JUDIT KNÍZY: A farming instruction of the 1780's from the Csurgó estate fixing 
tasks and wages of employees and its lessons 

This study outlines the only source available for the employees of the 
Csurgó estate of the Festetich family. The farming instruction was found among 
estate documents containing the complaints of the serfs and replies of the 
estate management. The instruction corrects the descriptions of the jobs and 
wages of estate employees and complements the data missing from their tables of 
payments in kind (conventionale). In addition to this the source makes a number 
of observations on the running and organization of the estate. This sort of 
detailed instruction is quite rare in the eighties of the 18th century. The 
relevant literature has not produced a similar instruction from any other estate 
from this period. 

This instruction, sent from the central administration (directio) of the 
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whole complex of Festetich-estates at Keszthely, is a forerunner of the farming 
instructions and orders regularly distributed among the stewards, bailiffs and 
personnel of Festetich-estates throughout the country at the time of the famous 
agronomists János Nagyváthy, Ferenc Pethe and Károly György Rumy, teachers of 
the agricultural school "Georgicon". 

The instruction before us applies to a much smaller area, as the later 
ones, it is meant only for Csurgó and its environs. But it already shows the 
methods and principles that the Keszthely estate centre prescribed. Most of the 
points made concerned economies of labour, the combination or rearrangement of 
jobs, wage-saving. In this way the grooms take over the job of carrying the 
post, the soldier doing that job till then takes over the job of a heyduck, the 
woman cook is not needed any more, the number of carmen, cattleherds, swineherds 
is reduced. It supplements the missing data in the tables of payments-in-kind, 
e.g. with practical instructions on how the payment in hay is to be calculated. 
To counter abuses, it diminishes the number of animals of the herdsmen that they 
were allowed to graze along. In order to raise income, coopers are told to raise 
their output of tubs. 

The tables of payments-in-kind in Csurgó (1780; 1781) indicate the lag in 
introducing modern farming methods behind the estate of Keszthely. The 
development of intensive dairying and the substitution of wage-labour for 
labour-dues (robot) shows this lag clearly. The instruction states, that the 
different stages of development represented by the two units of the 
estate-complex come from differing environmental conditions. There is more 
pasture, forest and meadow in South-Somogy, than in Zala; the hay is of higher 
quality, too. This gives a different profile to farming. It turns out that 
although each estate is a unit in its own right, in cattle-breeding an 
occasional or even regular cooperation developed even among estate units at some 
distance from each other. In this way the buffalo-herd from Keresztúr was driven 
on to the pastures around Csurgó for wintering, then driven back again, and the 
horses of the stud of Fenékpuszta wintered in the same way. 

Comparison of similar instructions would bring further results. 

LÁSZLÚ SZABÚ: Family structure and family farming in the Jász District in the 
18th-19th centuries 

1./ The Jász expansion. The Jász District (Districtus Jasigum), located in 
the centre of Hungary, at the borderline of the Great Piain and the northern 
mountains, in the valley of the Zagyva, was resettled after the devastations of 
the Mongols by the "Jász" (jasyg) people, descendents of the Alans. This 
territory was not integrated into the Hungarian system of counties, but existed 
as a separate, autonomous district, its inhabitants enjoying priviliges similar 
to those of the gentry up to the emancipation of the serfs (1848). The district 
intermingled with the Hungarians and with time became Hungarian itself, but it 
kept alive its consciousness of separate origins and its priviliges. After the 
wars of liberation from the Turkish occupation this area becomes "overpopulated" 
and lets off swarms of settlers in the direction of different parts of iFie 
country, and completes its own economic reconstruction much sooner as other 
parts of the country. 

Author describes as the Jász expansion the complex phenomenon, whereby the 
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population of the Jász district started a large-scale, economically well-founded 
expansion. In the course of this, it not only resettles the devastated places of 
its environs and the adjoining wider areas of the plain, but achieves a market 
domination of this wider neigbourhood with its agricultural produce, industry 
and coimterce. The author lays special emphasis on the fact, that this is not 
just a migration of the population, but an economically well-founded, effective 
expansion. 

2./ The caues of the "Jász expansion". Three interrelated causes are 
singled out by the author to explain the phenomenon of Jász expansion: 

a./ The legally priviliged position of the Jász population 
b./ The continuity of the population is unbroken during the Turkish 

occupation, although it shrinks to a smaller core 
c./ Queen Maria Theresia confirms the priviliges of the Jász in 1745 ("re-

demptlo") and thereby lays the framework that remains till the 19th 
century. 

3./ The structure of Jász family and economy. After naming the causes, the 
author tries to sketch the actual developments. In this study only one complex 
problem comes under scrutiny. The author regards the Jász peasant family as the 
institution capable of turning the advantages secured by the legal priviliges to 
economic gains. The peasant family is constituted by kinship bonds, it is at the 
same a legally defined and protected unit of landhclding, but it is also a 
well-functioning workorganization, and it builds the lands owned and leased into 
a perfectly balanced peasant economy. When this family migrates (even out of the 
priviliged district) it is able to build up the same efficient mechanism as in 
its homeland. 

This particular type of family may be called the dispersed extended family, 
which is able to unite and integrate the different living quarters and scenes of 
production, perfectly meeting the requirements of the dispersed homestead type 
of settlement. The head of the extended family is the husbandman,who legally 
owns the constituent parts of the holding and cashes its income, invests in the 
different parts of his holding that support different lines of production. The 
individual members of the family farm separate farmsteads by themselves but 
follow the direction of the husbandman, the head of the family, and can not 
dispose of the income of the units operated by them or use the produced goods in 
any way apart from the necessary consumption. 

The author shows in some detail the connections between the different 
branches of production of the Jász extended family. He stresses, that these 
constitute a closed system: all branches of production of the Jász peasant 
holding serve animal husbandry, the young or the well-bred animals are brought 
to the market. The prodLces of arable cultivation flowed almost entirely into 
animal husbandry, where their value is multiplied - supplemented by the 
value-adding character of mercilessly claimed human labour. 

This sort of economy, such a closed system of family-work-organization-
production process is outstanding even on the plain, it may be regarded as 
peculiar to the Jász district. 

4./ The causes forming the structure of the Jász family and economy. The 
factors forming this type of family and economy are lined up by the author. He 
thinks that because of the continuity of culture, farming and the legal 
framework around them, the priviliged residents of the Jász district were able 
to "modernize" the system of extended family that had been formed under feudal 
conditions, it was adapted to operate efficiently in a capitalist context, to 
check the fragmentation of the holdings, even to become a means of accumulation 
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PÉTER SZUHAY: The history of a gentry family in the 18th-20th centuries: the 
Mlinkós of Besenyőtelek 

A research team of the Museum of Folklore (Néprajzi Múzeum) of Budapest has 
been working since 1983 on the history of Besenyőtelek after the Turkish 
occupation. This research integrates the questions and methodology of 
historiography, demography, sociology and ethnology with the purpose of a 
full-scale utilization of different sources and techniques of description. In 
this way, the team attempts to describe the history of local clety with its 
stratification and the shifts within the strata and to . :ighlight social 
structure by uncovering relationships on the level of micro-analysis. 

The author shows possible achievements and perspectives of this sort of 
research by introducing the reader to the study of the history of a single 
family. The hypothesis of this study: the Mlinkó family had, in the 300 years of 
its history, worked out and held on to a family strategy, which made it possible 
to rise or at least stay put in the social hierarchy in spite of the fact that 
the population of the family kept growing. Unlike in other gentry families, the 
differentiation between members of the Mlinkő family was not very pronounced and 
did not produce sharp dividing lines. It is a description of this strategy that 
the paper delivers. 

This is based on the following methods and sources: the author has prepared 
a genealogy of the Mlinkó family from its "ancestor" arriving in Eger at the end 
of the 17th century up to the present day; then a family - and household — 
reconstruction was made basically by processing the parish registers — they 
survive from 1711 partially, from 1747 on entirely - by excerpting the documents 
certifying gentry status and by family sheets produced on he spot for family 
members living in the 20th century. This provided a net of the kinship system of 
the Mlinkós. It was this net that the data of the registers from archival 
sources and the results of the questionnarie have been projected upon. The data 
from archival sources came from the cadastral survey of Joseph II., the yearly 
cattle — and grazing rights listings between 1821-1850, the house — and 
landtax registrations of 1850's, the land-register of 1852, the survey', before 
the commassation of 1873; the cadastral surveys of 1884 and 1906, a statistical 
survey of 1951. These were complemented by a questionnaire on economy made in 
19B3 and another on 20th century life-paths, both of them made by the 
researchers themselves, further supplemented by occasional documents of legal 
proceedings in civil and criminal cases. Positions of local administration and 
power were mapped by collecting signatures from minutes and accounts of local 
organs. 

With the help of the outlined methods and sources some light was shed on 
the system of strategies, that secured the Mlinkó's goal through influencing the 
choice of marriage partners, picking carreers for the children, the "right" 
inheritance-system and the "right" way of managing the farm. 

ANDRÀ5 ORTUTAY: The social and economic conditions of a farming family of 
Esztergom in the 18-19th centuries 



548 

By the twenties and thirties of the 18th century the population of the city 
of Esztergom can be subdivided into a number of distinct occupational groups. 
Among the residents with full civil rights (Burghers) we find a group of 
one-time military officers and gentry, holding positions in the administration 
of the city and the county, cultivating at the same time ploughland and meadows 
that went equally with the ownership of city houses, and growing wine 
independently from their ownership of city houses. 

The group of merchants consists of 8-10 persons, Germans, Hungarians, 
Serbs, Generally they were doing some farming as well, in the same way as a 
number of artisans did. The majority of the artisans was German, but some of 
them were Hungarians. The majority of the house-owners was made up by Hungarian 
farmers. These were the first settlers after the Turkish occupation and their 
descendants, who — judging from their names and other data — had immigrated 
from the Párkány district of Esztergom county. They were, however, supplemented 
by the discharged Hungarian soldiers of the castle of Esztergom. 

When the royal city of Esztergom was set up, the house-owners received 
equal amounts of land that they could use around the city. Because of this, the 
tax records of the city did not return the amount of ploughland and meadow 
actually used, early in the 18th century all taxes were lumped together and put 
down as a burden of the city house. Tax assessment was changed in 1774 only, 
when tax came to be assessed on the basis of the area of the arable and meadow 
held by each tax-payer. Vineyard plots.had been taxed from the start. 

Beside the house owners one sees a populous group of jorneymen and 
labourers, etc., who were taxed in their capacity as "inauillni" (having no or 
just a fraction of a "sessio"; that is, of a peasant holding of manorial land). 

The Horváth family belonged to the farmers with a city house. The path of 
the family is characteristic of the social and economic context of Esztergom 
farmers. Mihály I. Horváth occurs as a house-owner in the register of 1720, his 
son, Mihály II. Horváth in that of 1741/42, but civic rights were granted to him 
only in 1765. In 1774/75 he pays tax after 9 "pozsonyi mérő" of ploughland (1 
pozsonyi mérő 0,216 ha) and 4 "kaszás" meadow (1 kaszás 0,324 ha) 3 "fertály" 
4/8 vineyard. 

Only the vineyard plot is higher than the average, the other holdings do 
not exceed that, what usually goes with a house. His son becomes the supervisor 
of the economic matters of the city, though with a minimal salary. His arable 
land grows to IB "pozsonyi mérő" by 1807/8. From 1813/14 onwards his married 
son, Mihály III. Horváth figures as a separate taxpayer, but draught animals 
keep being listed at one of the households only. The son increased his arable 
land already during the life of his father to 34,5 "pozsonyi mérő" arable and 10 
"kaszás" meadow. Mihály III. Horváth sends his elder son András and his younger 
brother Mihály IV. József Horváth to the Benedictine school in Esztergom. András 
Horváth becomes a priest, first he is a chaplain in Komárom, where his first 
printed work is published in 1844, later the post of supervisor of studies is 
given to him at the University of Nagyszombat, after 1849 he is the parson of 
Izsa. His much younger brother leaves the 'gimnázium' (high school) and joins 
the Hungarian national army. After the capitulation of the army at Világos, he 
returns home with the rank of a lieutenant. Mihály III. Horváth farms in 1842/43 
54 "pozsonyi mérő" arable and 12 "kaszás" meadow. The flood of 1838 shakes the 
material basis of the artisan-merchant groups of the city, they suffered damage 
to the tune of two-and-a-half million Forints — our man had last only 3000 
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Forints, in this way he finds himself paying the highest amount of tax in the 
city. In 1846, at the age of 57, he becomes one of the 60 "elected burgher" of 
the city. On the eve of the war of independence he pays taxes after 73,5 "pozso-
nyi- mérő" arable, 14 "kaszás" meadow 4 "fertály" 1/8 vineyard, 4 oxen, 8 calves. 
In the revolutionary period he plunges himself in the political life of the city 
and becomes the captain of a company of the National Guard. Inspite of this, he 
is elected to sit on the ten-member city council in 1851. According to later 
delineation of competences, he has the care of the manor and forest of the city. 
After his death in 1854, his younger son is ransomed from the army, his 
inheritance of 16 000 Forints is divided between the widow and the four 
children. The arable that is kept on as a unit but occurs now under four names 
totals 165 "pozsonyi mérő". Draught animals are not to be found at the widow, 
nor at the priestbrother, but Mihály IV. Horváth (who sheds the name József 
after the death of his father) pays tax on carrying and carting. On 10th 
January, 1861 the young man of 26 gets the fifth highest number of votes in the 
local election, he is preceded only by the "alispán" (chief administrative 
officer elected by the county gentry, his brother and two elderly Burgher of 
high reputation). At the dissolution of the corps of city representatives he is 
a member of the comittee of public order and of the seven-member-comittee of 
economy, then city councillor. After the death of their mother in 1B64, András 
Horváth is the 11th, Mihály IV. Horváth the 12th largest tax-payer in the city. 
After the "Ausgleich" of 1867 he gets the post of the supervisor of city 
economy, but he suffers furious attacks in this capacity. This saps his material 
strength as well, although he succeeds in reaching an agreement with the heirs 
of his deceased brother. His son, Mihály V. Horváth is unable to keep on getting 
richer any more, but he is still a significant figure in the group of farmers 
that sees hard times in the wake of the destruction wrought by the phylloxera. 

He is a leading figure of well-to-do farmers at the time of the bourgeois 
revolution of 1818. He is a vineyard officer, one of the directors of the 
Catholic Reading Circle of Esztergom Inner City. After the great social 
transformations the family lives on not as farmers, but artisans. 

L/iSZLti SOdS: The chances of debt-repayment of a smallholder family in the 
interwar period in Southeast-Hungary 

The author examines the mortgage loan extended to József Schiffett, a 
27,04-ha-smallholder of Gyula from two aspects. First, the conditions for the 
35-year; 3.500-Ft — loan of the Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Ltd. are 
evaluated against the solvency of the smallholder, second, an answer is sought 
for the question whether the farmer was able to make the money necessary for 
repayment in the interwar years. 

The Pesti Magyar Kereskedelmi Bank assessed the holding of the farmer, who 
applied in 1928 for a loan, some 20 % above the realistic estimate. This comes 
to light from the sale of two plots of land later on. This had the purpose of 
making it easier for the Bank to place the mortgage bonds of 3500 Ft, with a 7,5 
% interest, quoted at 92 X as soon and as advantageously- as possible on the 
market. Since at that time a 30-35 % mortgage burden on property was considered 
still safe, the appraiser worked till he got the results to be able to make the 
loan payable. Appraising in this way resulted in a mortgage debt of nearly 50 % 
instead of 35 5 on the Schiffert holding. 
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The repayment chances of this loan were further diminished by the fact, 
that instead of the hoped for amount of 20.000 PengOs, that was entered in the 
Land Registry only some 17.120 Pengos were forthcoming, as a result of fees and 
charges and workings of the bank. In this way, some 15 % of the total loan did 
not even enter the economy of the small-holding. This fact is all the more 
important, since at agricultural loans the debtor owes in most cases the full 
amount of the mortgage, although as a potential investor he suffers a loss of 15 
% right at the moment of taking the loan, which considerably diminishes the 
chances for repayment of a loan which bears a substantial interest charge on it. 

It comes as no surprise then, that our man could not make the money needed 
to cover the interest - and capital repayment requirements of yearly 10 % of the 
bankloan amid the ever falling grain prices of the period of economic crises. 
The holding went bankrupt in 1933, the trustee taking control reported, that the 
holding brought in not even the amount of taxes it should have payed in that 
year. Nevertheless the auction scheduled for 7th December, 1933 did not take 
place, for at the request of the debtor his holding was declared to be protected 
under decree 14000/1933 ME., that came into force on 24th of October 1933. At 
the same time the execution proceedings against József Schiffert were suspended 
till 31st, October 1935 (late till 31st October 1937), the interest was limited 
to 3,5 % p.a. and the capital repayment to 0,5 % p.a. 

The children of József Schiffert, who passed away in December 1933, could 
only save their inheritance through selling the four-room-house of their father 
and then disburdened the holding with the money thus received. 

ISTVÀN N. KISS: The stratification of the population of the Kingdom of Hungary 
in 1707 

The basis of the study is the 1707 "dicalis conscriptio" of Prince Rákóczi 
— the first Hungarian general census of income, that makes it possible to 
analyse the numbers, wealth and stratification of the population of that time. 

The new census disregarded all earlier exemptions (e.g. that of gentlemen) 
apart from the exemption of those serving voluntarily in the army. The new 
system of taxation has created the "dica"-value, a common denominator of income 
from different sources, and wealth in different forms, to be able to compare and 
cumulate these. The i.uthor investigates the stratification of, and the 
distribution of wealth and poverty within peasant society and the types of 
landholding. He finds that the value of holdings among the groups of poorer 
peasants have plainly'decreased, those of the well-to-do peasants (yeomanry) 
have significantly risen in the period under review. 

The geographic distribution and differentiation by wealth of the gentlemen 
and of the Burghers of the cities have been explored as well. The absolute 
majority of gentlemen were "armalistae", people who received only a letter of 
coat-of-arms upon being elevated to the rank of gentlemen, but no royal 
land-grant. As a consequence of this, they usually achieved the living standards 
of well-to-do peasants at the most. 

The-97.000 Km*Kuruc state had a population of nearly one million. This was 
divided into: 
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peasant and residents of oppida (country towns) 85 % 
Burghers of cities ' 10 % 
gentlemen, priests and teachers 5 % 

The uniformness of a class of peasants was just as far from the truth as 
the principle of uniformity of the gentry class. Between the different 
categories of peasants there were as sharp differences as between different 
groups of gentlemen. The commercial production of Hungary took place almost 
exclusively on the holdings of the well-to-do peasantry (yeomanry). The bulk of 
the merchant class was recruited from among them. A part of this yeomanry had 
risen in the ranks, of the priviliged classes already before 1848, another took 
the road of capitalist commercial production. However, the small and middling 
peasants have arrived into the capitalist conditions without land or capital, 
and that determined their inability to develop. 

IV. THE BASE AND IDEOLOGY THE BOURGEOIS SOCIETY — CAPITALIST STRATA, GENTRY 

JUDIT TdvARI: The Formation of the Civil Society and the Local Political Life in 
Hungary between 1872 and 1917 

The Hungarian society went through the profound transformation during the 
second part of the nineteenth century. The rise of the civil society took place 
in Hungary in this era. Ms. Tóvári exhaustively studies and compares this 
process in Miskolc, Debrecen, and Nyíregyháza. 

Her main concerns are as follows: 
1. When did the feudal landowners lose, or lose at all, their privileges in 

the local and regional political life and whether they still occupied the 
leading positions of the local and regional administrations in the new era? How 
did the process of the capitalization in the hitherto feudal large estates take 
place , to what extent was this procès successful regarding the development of 
the capitalist agriculture? 

2. How did the new bourgeoisie substitue for the feudal states in ist 
traditional political and administrative positions and create the institutional 
system of the civil society? 

3. To what extent were the feudal states and the new bourgeoisie 
amalgamated with each other in the course of the formation of the civil society? 

4. What was the general characteristics of the urban policy of the new 
bourgeoisie in Hungary? 

In order to answer these questions, Ms. Tóvári investigated the social 
stratification of the landowners, the intelligentsia the leaders of the stock 
companies as well as the trade and industry in Miskolc. 

As far as the landowners and the landed properties are concerned, she 
confined herself to trace the change of the hitherto feudal large estates in 
their functions and how the relatively weak bourgeoisie began to come in to 
possession of the landed properties and to bring about the capitalization in the 
agricultural sector from the 1870's. At the same time, the drowing role of the 
bourgeoisie in the economic life resulted that they were step by step accepted 
by the gentry as co-partners in the political and administrative institutions. 
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The change of the leadership of the stock companies shows the permanent 
regrouping of the industrial and finance bourgeoisie. 

Ms. Tóvári searched the social origins of the administrative bureaucracy 
and its social relations with the gentry, the intelligentsia, and the 
bourgeoisie. The reconstruction of the family relationships among the ruling 
classes, of course, is one of the most inportant aspects of this research. 

The list of the tax-payers, the records of rates and taxes, the land 
registers, the reports of the stock companies, the directories of the 
entrepreneurs, and the list of the Members of Parliament in 1848 were used and 
thoroughly investigated. 

Her conclusion is that the liberal gentry which was the faithful advocate 
and the political organizer of the transformation of the feudal to civil society 
before 1848 lost its economic positions by the end of the nineteenth century. 
The industrial and financial bourgeoisie took the place of the liberal gentry. 
The civil character of the Hungarian society was especially evident in the field 
of commerce and banking. Basically, the new bourgeoisie run the banks, the 
trade, the industrial enterprises and joint stock companies. This economic 
process changed the structure of the society of Miskolc, Nyíregyháza and 
Debrecen; the most innovative entrepreneurs and managers, finance capitalists 
managed to obtain admission to the highest circle of the industrialists and 
financiers. They were the main stockholders of the Magyar Altalános Kőszénbánya 
(The General Coal-Mining Company) and the Kereskedelmi Bank (The Bank of 
Commerce). 

In spite of the capitalization of the economic life, the feudal character 
of the Hungarian society remained quite manifest in the new era as well. The 
new bourgeoisie which were frequently raised to noble rank tried to follow the 
manners and custom of the gentry. The new bourgeoisie originated mainly from the 
local merchants in Miskolc; they also endeavoured to adopt the scale of values 
of the gentry. 

The circles of the higher classes in Miskolc were closed in the age of the 
Dual Monarchy. The leadership of the banks and the industrial enterprises came 
from the greatest tax-payers; the Members of Parliament were also elected from 
this stratum. The concentration of capital resulted that the capitalist groups 
of Budapest began to invest the considerable amounts of their capitals into the 
local enterprises of Miskolc from the turn of the century. Only the richest 
stockholders among the local bourgeoisie were able to keep pace with this new 
competition. These entrepreneurs belonged to the greatest tax-payers of Miskolc 
and usually had the vested interests in the most significant enterprises of 
Hungary for four or five decades. 

JÓZSEF GLÓSZ: Capitalization and Capital Formation in the Hungarian Agriculture. 
' The Landed Gentry in Tolna County between 1830 and 1867 

The division of landed property in the late feudal Tolna County shows the 
great variations. The large estates of Dzora and Dombóvár extended over the 
western territories of Tolna County were held by Princes Esterházys. The large 
estates of Count Apponyi lay between Sió and Kapos. Besides these latifundiums 
which exceeded a hundred thousand acres respectively, Counts Széchenyi, 
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Festetich, and Viczay also held the large estates in Tolna County. Apart from 
three foundational large estates of Dunaföldvár, Dombóvár, and Bátaszék laid in 
the eastern parts of Tolna County along the Danube, the medium-sized and small 
estates of the gentry were predominant there. After the reconquest of the 
Turkish occupied territories of the kingdom, the king bestowed the landed 
estates on many noble families of Kisalföld and Csallóköz is Tolna County. The 
landed properties of the noble families of Dory, Perczel, Kligel, Gindly were as 
large as twenty thousand acres respectively. 

As a consequence of the partitions of the landed properties among the two 
or three generations of heirs, these noble families began to lose their previous 
social, political and economic status in Tolna County, moreover many of them run 
into debt. After the partitions of the landed, the new countryhouses and the new 
domains had to be established as well as the daughter's quarter of the portion 
of the legacy had to be paid down in cash. Because of failing their liquidity, 
these families were forced to borrow money. The income of the parted estates 
could hardly cover the expense of the noble manners, passions and custom 
inherited from the previous generations. The pressing indebtedness foreshadowed 
the financial bankruptcy of many noble families. 

The economic deficiency could not have overcome in the traditional way. A 
few gentry families successfully found the way-out from their desperate economic 
situation by means of adjusting their agricultural production to the rising 
capitalist environment. Owing to the cheap transportation by water, the landed 
estates along the Danube took up the agricultural commodity production and trade 
in wool, grain and colza. Dániel Csapó and István Bezerédj, the well-known 
liberal politicians, were the outstanding and innovative agriculturists of their 
age as well. István Bezerédj introduced, for example, the silkworm breeding in 
Tolna County. The emancipation of the peasantry did not break down the 
agricultural production of these innovative noble families because the feudal 
rent in labor, crops, and cash constituted only the insignificant part of their 
incomes. The incomes of their own landed estates were increased by means of the 
leasehold properties. The Dory family, for instance, leased the latifundiums of 
Dombóvár and Ireg which run to thirty thousand and thirteen thousand acres 
respectively at the beginning of the 1860's. These two leasehold properties 
which formed the economic basis of the wealth of Dory family up to the 1930's 
were enlarged with canning factory and creamery later. 

Antal and Rudolf Gindly who originated from the wealthy merchant-family of 
Győr were the bankers of the bankrupt noble families up to the end of the 
1850's. After the decline of the Hungarian revolution and the war of 
independence, the Gindlys distrusted the economic and political stability of the 
new regime, therefore they invested their liquid capital, more than a hundred 
thousand forints, into the real estate business in Pest and Székesfehérvár. The 
innovative gentry families tried to prevent the economic aftermath of the 
partition of the landed properties by all means. Dániel Csapó, Antal Gindly, and 
István Bezerédj had only one kid. Rudolf Gindly had three children. This 
tendency in natality was far from an accident. By and large, six up to ten 
children were born in the gentry families in Tolna County. To mention an extreme 
case, Sándor Perczel the Elder had nineteen children. 

Setting up the capitalist agricultural production and the capitalist 
enterprises, the innovative, learned and open-minded families of Tolna's gentry 
managed to avoid the fate of the bankrupt families of their stratum. Taking 
advantage of the economic boom of the 1850's, they emerged even with the greater 
strength from the trial of the capitalist transformation. 
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LÁSZLÚ KOSJÁN: The economic elite in Nógrád County in the period of the dual-
monarchy 

This study tries to sketch the changes and evaluate the structural change 
in the economic elite of Nógrád county. It is based on the investigation of 
lists of "virilists" (that is, the people paying the most tax and by virtue of 
this enjoying the right to sit on local government bodies), those paying more 
than 500 crowns, or, after 1900, 1000 crowns were selected for closer 
inspection. 

An answer is sought for the following questions: First, what changes of 
wealth compared with the baseyear of 1873 characterize the group of people 
paying the most tax in the county? Then, what changes took place in the social 
composition of this group as against the social composition of 1873? To put it 
in another way: Were the former gentlemen able to preserve their earlier social 
postitions during the formation of capitalist society? Was it the whole of the 
gentry or just one part of it, in the latter case which part of the gentry was 
it, that succeeded in preserving his former social status? What way did another 
important social group, the Jewry find into the ranks of the greatest taxpayers, 
who may be considered as the local economic elite? 

To answer these questions, the author concentrated on movements of 
occupational groups and the change of social composition as reflected by the 
lists of "virilists". 

•Besides this basic source and its usual complementarles in studies of this 
kind — "Compass" directory of companies, papers and documents of the Registrar 
of Companies etc. — , a highly valuable source was provided by the local press 
of the day. 

This county-level-study throws light on the conditions of the "province", 
and just because of this it may serve to show direction, speed and stage of 
bourgeois development or the lack of it. 

In some aspects this study transcends the limits of the group of greatest 
taxpayers of just one former county, because the trends of development, the 
ambitions, social and economic relations of the people living here, the quality 
of these relations and the lessons of these transcend the limits of local 
society as well. 

KÁROLY HALMOS: The Bankrupticy Proceedings of Gudbrand Gregersen in 1869 

Although the great depression of 1873 effaced the memory of the economic 
crisis of 1869 it, as Dr. Kövér went on to state, already predicted the omens 
of the evil portents of the later one. Lajos Juhász also dealt with the crisis 
of 1869 in his "The financial crisis of 1869 and the problems of the banks" 
published in Századok in 1939. He did not advert even briefly io ihe case of 
Gudbrand Gregersen's firm. The bankruptcy of Gundbrand Gregersen's firm, 
however, was one of the first cases of the socalled "small depression", and its 
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magnitude was far from insignificant. Because the case of the Norwegian born 
calvinist entrepreneur was left out of consideration in the history of the 
"small depression". Or. Halmos, as he put forward, confined himself to analyze 
closely tnis individual case of it in his essay. 

The records and documents of the bankruptcy proceedings consist of four 
parts as follows: the declaration of bankruptcy, the petitions of the claims, 
the inventory of the bankrupt's estate, and the annulment of the inventory and 
bankruptcy. The records and ducuments relating to the first and the last phases 
of the bankruptcy proceedings fill only two thin files; their importance does 
not have close connection with Dr. Halamos's investigation. 

Even if the trustees paid particular attention to the capital assets 
invested into the business of Gudbrand Gregersen's firm the inventory includes 
all of the bankrupt's estate. The inventory of the sawmill can be especially the 
valuable source for the historian in technique as well. (The inventory of the 
house of the Gregersens is less itemized, but it can be used to the comparative 
study of the lifestyle of the entrepreneurs.) 

As far as the petitions of the claims is concerned, the bills form the 
large part of the claims meanwhile only a few delinquent taxes and outstanding 
invoices can be found among the documents. 

Mr. Péter Vidor summarized the bills in the tabular form and undertook the 
computer analysis of them. The author also intended to examine whether the 
distinction between the properties of the Gregersens and the capital assets of 
their firm is meaningful or not during the age of the entrepreneurial 
capitalism. Finally, he summarized his basic research findings about the 
position of the entrepreneurial capital in the business and the financial 
relationship of Gudbrand Gregersen's firm. 

GYpRGY KOVÉR: The Structure of the Economic and Social Relationship of a 
Merchant-Banker. (The Bankruptcy Proceedings of I. I. Kohen in 
1869.) 

Dr. Kovér's essay outlines the structure of the social and economic 
relationship of the Jewish merchant-banker, I. I. Kohen, relying on the analysis 
of the records and documents of his bankruptcy proceedings in 1869. The author 
endeavors to employ the methods of social and economic histories because the 
social and economic relationship of I. I. Kohen's banking and commercial 
branches of the firm can be hardly distinguished from each other in many cases. 
Additionally, the analysis of the structure of the kinship and family 
connections sheds light on the business practice of I. I. Kohen's firm, 
especially, in the field of its financial operations. I. I. Kohen's banking and 
commercial firm was involved in businesses of many firms and enterprises in 
almost all sectors and branches of industry. Similarly to the economic activity 
of the firm, I. I. Kohen joint the social environment and hierarchy by means of 
kinship and his family connections. 

Dr. Kovér touches upon the methodological problems of the analysis of the 
records and documents of the bankruptcy proceedings. In order to reconstruct I. 
I. Kohen's family relationships, he employed the data of the registers of birth, 
marriage and death, the orphans's court, and etc. These data also give 
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opportunity of the micro-analysis of the business relationship and complete the 
economic documents of the Court of the Registration. 

I. I. Kohen's commercial and banking firm was entered into the official 
register of the trading companies in January 1857 in Pest. Its bankruptcy was 
announced there in November 1869 during the so-called "Small Depression". At 
that time, the firm was indeed divided into two branches, one ÔT them 
specialized in the tobacco business and the other in the banking and exchange 
business. I. I. Kohen planned to set up the new branch of his firm in Vienna as 
well. Using the terminology of the business history, I. I. Kohen's firm can be 
called as an entrepreneurial enterprise. 

I. I. Kohen's family connections extended from Vienna to Szeged. He was of 
kinship by means of his marriage with the Figdor family of Vienna which was in 
the wool trade. He was related to the merchants of Pest by his brother-in-law 
and stepbrothers and sisters as well as to Szeged's by his cousin. These family 
connections became the business relationships particularly in the exchange 
business; 43,5 percent of the bills in the bankruptcy proceedings of the I. I. 
Kohen's firm was held by his family members. I. I. Kohens family members in 
Vienna, Pest and Szeged made a lot of effort to preserve him from the bankruptcy 
even at the hazard of their own liquidity during the Summer and Fall of 1869. In 
spite of these efforts, the liquidity of the firm finally failed. 

I. I. Kohen did, however, not co-operate with his family members in the 
long-term investments. 52,3 percent of his active capital was invested in 
securities. The family connections were merely used to mobilize his capital 
assets in order to have opportunity of gaining the leading positions in the 
foundations of the entrepreneurial consortiums and associations. 

MÀRIA ÉVA LAKATOS: Four Generations on the Way of the Formation of the Civil 
Society. (Baron Berzeviczy-Szmrecsanyi Family, 1830-1985.) 

The change in the status of the gentry is one of the most important aspect 
of the rise of the civil society in nineteenth-century Hungary. This social 
change closely relates to the formation of the civil middle-classes and 
bourgeosie. The author intends to follow and analyze the generational change in 
the social status of Baron Berzeviczy-Szmrecsényi family. As a working 
hypothesis, Ms. Lakatos accepts the well-established opinion of the Hungarian 
historiography about the formation of the civil society, how the landed 
aristocracy and gentry amalgamated with the bourgeoisie in the course of the 
capitalist development. According to Ms. Lakatos, many aspects of this social 
transformation has not been known yet, therefore she wants closely to 
investigate this process on the basis of the everyday life of Baron 
Berzeviczy-Szmrecsanyi family. 

The records and the sources of Baron Berzeviczy-Szmrecsanyi family about 
its wealth, the demographical propensities, the occupational changes, and etc. 
give us opportunity of following the family history from the 1830's up to the 
present. Ms. Lakatos recorded the personal data of the family members in four 
hundred questionnaires. She also points out the methodological problems of the 
investigation. Because the first generation, to wit, Baron 
Berzeviczy-Szmrecsényi couple gave birth to sixteen children during twenty-seven 
years it follows there are the shorter and longer time laps in the lineage. It 
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raises the question whether we ought to consider the descendants in the same 
age as the members of the different generations because of the various degrees 
of their propinquity (for instance, differentiating between the child and the 
grandchild of the first generation) or not. To put this question in another way: 
what kind of elements constitutes the generation at all? 

These methodological problems appeared during the process of the 
reconstruction of the lineage of Baron Berzeviczy-Szmrecsényi family. On the 
basis of the questionnaires, Ms. Lakatos endeavors to answer the following 
problems : 

The analysis fo the long-run demographical tendencies in Baron 
Berzeviczy-Szmrecsényi family: 

- the number of the subsequent generations, the age-groups of the family 
and their trends; 

- the matrimonial custom of the family (the age of the nuptiality, the 
endogamy in the family as well as the social stratum, the dissolutionn of 
marriage, the remarriage); 

- the rate of birth and the fertility of marriage; 
- the geographical mobility. 

The analysis of the social status of Baron Berzeviczy-Szmrecsânyi family 
and its change: 

- the wealth of the family; 
- the occupational structure of the family members, the titles and ranks; 
- the multi-generational changes in the occupations; 
- the social mobility of the subsequent generations (amalgamating with the 
middle classes, intellectuals, and etc.) 

- the déclassement and the assimilation to the middle strata of the 
bourgeoisie. 

Besides the archival records and sources, Ms. Lakatos collected many 
relevant personal documents from and made the interviews with the descendants of 
Baron Berzeviczy-Szmrecsényi family. Ms. Lakatos outlined the first results and 
the subsequent program of her research. 

LASZLd MARJANUCZ: The Enterprises of the Jewish Bourgeoisie in Szeged during the 
Second Part of the Nineteenth Century 

The author gives an account of the enterprises of the Jewish bourgeoisie 
and its social status. His research is based on the records and documents of the 
Registry Court of the Royal Municipal Court of Szeged. Or. Marjanucz also 
analyzes the balance sheet reports and the list of the greatest tax-payers 
published in the volumes of the Szegedi Hiradó (the daily newspaper of Szeged) 
and the reports of the Chamber of Commerce and Trade. 

The Jewish immigration in Szeged began to take place in 1792. The liberal 
magistracy of Szeged permitted them to settle in the town and to pursue their 
traditional huckstery and trades; in addition the guilds admitted the Jewish 
masters since 1830. A few Jewish entrepreneurs were already prominent in the 
business life among their fellow co-religionists at that time. Fülöp Wodianer, 
the Kotianers, and the Weiss brothers belonged to the most innovative 
entrepreneurs of Szeged. A few of them, for example, the Wodianers left Szeged 
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for Pest. The economic life of Szeged in the reform era was still dominated by 
the burghers like the Gőtzs, the Zsótérs, and the Kárász as well as by "the 
gentleman peasants" of the uptown like the Kopasz, the Abraháms, and Csiszars 
who were in fact shipowners and fishermen. Besides the Jewish immigrants, these 
local burghers and inhabitants, the masters of soap-works and the swine-growers 
in Rókus (one of the suburbs of Szeged) represented the early capitalist forms 
of the enterprises. 

The urban development in Szeged became especially manifest after 1859; the 
Jewish immigrants were at liberty to buy the real estates in the town from that 
time. The Kárászstreet in the hitherto feudal suburb grew to be the business 
district of Szeged where the palaces of Lajos Eisenstadter, Lipót Herz and Dávid 
Kiss were built up. According to the vital statistics of Szeged, 70.179 
inhabitants, 3628 Jews among them, lived there in 1870. The occupational 
structure of the Jews shows that the majority of them dealt with trade and 
huckstery, but many Jews run goldsmiths's craft and upholstery. Lőrinc Lengyel 
set up his trifle upholstery in 1867, as an innovative entrepreneur in the 
furniture business his furnitures were awarded with the gold medal in the World 
Faire of Paris. The Jews played an important role in the formation of the 
financial institutions in Szeged. The saving banks, the financial institutions, 
the commercial companies and the insurance were established between 1860 and 
1870 when the entrepreneurs sought the new investments opportunities for their 
liquid capital. It ought to be mentioned that these companies and institutions 
were organized predominantly on the basis of the family enterprises. As the 
registers of birth and marriages show the families of the Jewish entrepreneurs 
joint their wealth in marriage, but the endogamy among the Jews was not 
uncommon. As the author points out, the relations between the business interests 
of the family and the marriage for love must still be closely investigated. 

At the same time, the enterprises and investments of the Jews usually 
connected to the international busiess. The petitions of the bankruptcy 
proceedings came from Prague and Vienna as well. The Politzers, the Gottliebs 
and the Seifmanns, for example, had relatives in the American continent. In 
order to deepen their knowledge in the international affairs, the Jewish 
families subscribed to the most important national and foreign newspapers 
(Pester Lloyd and Wiener Zeitung). Because of the social and business reasons, 
the process of the Jewish assimilation into the Hungarian middle classes began 
to be frequent from the end of the 1870's. To mention a case, the wealthy Jewish 
Eisenstadters (later the Enyedys) became united with the wealthy Christian 
Zsótérs in marriage. 

The list of the greatest tax-payers clearly shows the success of the Jewish 
families in the business life. The greatest tax-payers in Szeged were still Benő 
Kárász, János Zsótér, and Antal Feldmayer, so to speak, the•descendants of the 
burghers and the gentleman peasants in 1871, but they were partly replaced by 
the Polláks, the Seifmanns, the Szivessys and the Frankls by the 1880's. The 
process of the great construction and its relationship to the Jewish enterprises 
significantly contributed to, as Ferenc Móra, the famous Hungarian writer 
pointed out, that Szeged abandoned her country-like character and took on the 
shape of the modern metropolis after 1B79. 

LAJOS TÍMÁR: City history, city geography and family history 



559 

An inquiry into the spatial and settlements characteristics of society can 
begin only by analysing the society of one particular settlement in some depth. 
To quote Ferenc Erdei: "The social structure of a Hungarian city is at any - rate 
a cut through the whole of Hungarian society; - it comprises pieces of the 
constituent strata of Hungarian society...shows more or less- the- structure -of 
Hungarian society". 

It is exactly the problem and character of the cities of the plain — much 
discussed in the sense of settlement geography, too — that speaks for the 
choice of a city of the plain, in this case, Debrecen, for a detailed social 
historical study. 

The terrain of the analysis of a city society is something that cannot be 
spoken of in the language of geography, although this does not mean that from 
now on we can do without the conceptions of settlement geography or the 
historical social geography. 

To cast aside these conceptions would be impractical if for no other 
reasons, than because of the fact that the living conditions of the inhabitants 
of a city are determined not only by the given settlement itself, but influenced 
by the wider spatial relations as well. The structure of a settlement and the 
quality and structure of the central place functions that it provides its sphere 
of influence with, affect the dynamics and character of social statification and 
mobility, but on the other hand the latter is influenced by the services of 
others that the given settlement is making use of. So the varied effects and 
forms of the wider spatial relationships influence the life of the given 
(differentiated) city society. This is a peculiar duality: the changing social 
scope of movements, that the city may extend to its residents is determined on 
the one hand by its own functions and infrastructural establishments, on the 
other hand by the effects of the wider spatial relationships. The latter are at 
the same time or less specific to social strata. The different social groups 
move about in different "spaces" from the aspects of socialization, labourmarket 
position, scope and intensity of the commercialization of production. 

The author — following the examples of Daniel Berteaux and Isabelle 
Berteaux-Wiamme — aims at looking at the concrete workings of the given social 
relationships, trying to explore "the consequences of such deep relations of 
structure on the daily activities of life, the peculiar conditions of life and 
careers of people". 

It is on the level of the individual that the economic, demographic, social 
and ideological forces and effects interact, and form not only the individual 
life stories, but the character and direction of the main social changes as 
well, through the mediation of the strata- and settlement-specific answers of 
the individuals and families. Thus it is not just to enliven the dry prose that 
the family- or individual life-stories need to be fitted into the frame of 
analysis exploring objective, functional relationships, but it serves to capture 
this peculiar duality of the working of society. Naturally, it is not the 
personality that should be grasped by tracking the family or individual careers, 
but those more general traits need to be stressed, that transcend the 
unrepeatable uniqueness of individual life, that is to say, those that carry and 
form social meaning. To legitimate this approach theoretically, the author turns 
again to the historical social geography, leaving sociological and 
social-historical sources aside. To quote Allen Pred: "Since individual 
socialisation (or the formation of life-carreer) and institutional (social) 
reproduction intertwine dialectically, as social-integrative and 
system-integrative processes, interpenetrating one another" ~ TE Is this 
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interaction that Pred calls "structuration" — the material continuity and the 
temporal and spatial changes in space cannot be disentangled. 

To realize these aims the author used sources that are rarely considered in 
Hungarian historiography: two collections of family documents in private 
property and the statistical data collections of the Accounting-statistical 
Faculty of the Agricultural Academy of Pallag, near Debrecen. 

MIHÀLY SZÉCSÉNYI: The social basis of the extreme right at the 1935 elections in 
Debrecen 

National socialism appeared in Hungary at the beginning of the thirties 
among the poorer, distressed groups of the rural society. One of its parties 
scored a major success in 1935, when Debrecen, the largest city on the Great 
Hungarian Plain, elected the country's first national socialist member of 
Parliament. This was one step of the process whereby the radicalism of the far 
right infiltrated the major cities, the middle-classes and the working-class. 

Debrecen's society was tightly bound to agriculture. In spite of this the 
most significant occupational grouping was that of the workers of small-scale 
industry. Factory workers made up only about a quarter of those working in 
industry. The agricultural and industrial proletariat represented the 
numerically largest group of the city population. As immigrant or 
first-generational "workers", some of them were rootless from the start, others 
were not accepted by the groups loyal to the social order and governing the 
value system of the city society. 

Parallel to this, the development of the structure of the city and its 
state in 1935 shows a significant residential segregation of social groups. 

The study explores what social groups and what occupations made 
systematically and characteristically contact with national socialism. The 
numbers and shares of national socialist and social democratic voters were 
charted by voting districts and compared with the city structure reflecting the 
residential segregation of city society. 

The election results show the relative decrease of the social basis of both 
the social democratic and the ruling parties in the first half of the thirties. 
The mai.i reason for this was their failure to consolidate their influence over 
the marginal social groups and to integrate them into the society of the city. 

The spatial study of election results confirmed, that it was the 
agricultural population of the outlying areas, the industrial and agrarian 
proletariat of the settlements on the outskirts of the city, the declining 
primary producers around the historical core of the city, the occupations that 
were falling behind, the state employees of the largest 'industrial area of 
Debrecen that gave a greater share of the vote to the far right than its overall 
election average. 

In some areas — mainly — with proletarian or petty-bourgeois residents 
the Hungarian Social Democratic Party — more than half of whose voters were 
supplied by the Jewish population of the city — had the same social basis as 
the Hungarian National Socialist Party. 
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To conclude: the radical far-right succeeded in making a rather significant 
part of the middle classes align themselves with them — under the leadership of 
a small elite of intellectuals — and in moving the most disadvantaged groups 
out of their passivity. 

V. HIERARCHY, BUREAUCRACY AND MOBILITY IN THE 18-19th CENTURIES 

GABOR BENEDEK: The Ministerial Civil Servants in the Austro-Hungarian Monarchy 

We tend to regard the Hungarian gentry ("dzsentri") as the central figure 
of the society in the period of the Dual Monarchy. In the well-established 
opinion, the loss of its landed property as well as the decline of its income 
forced the Hungarian squirearchy to seek its livelihood in the state 
bureaucracy. It follows from this that the Hungarian gentry should have 
constituted the considerable large stratum in the feudal society at the 
beginning of the nineteenth century. The estimates relating to the structure of 
the feudal land-holding in the reform era does not support this view. Because 
the structural change of nineteenth-century feudal property is far from being 
clarified, the dilemma of our research is quite manifest. Therefore we try to 
set up some counterfactual method of the research. Instead of the long-lasting 
research of the change of the landed property, we follow a different way of 
reasoning, namely, we endeavour to investigate the social mobility of the 
Hungarian gentry. The loss of the landed property, of course, may have forced 
the gentleman to change its original occupation. Our question is whether this 
direction of mobility was common in the stratum of the ministerial civil 
servants in the era of the Dual Monarchy. Our investigation covers all of the 
state officials from the secretary rank to the under-secretary of state in the 
Hungarian Ministries, approximately thousand persons excluding the staff of the 
Croatian-Slavonian-Dalmatian Ministry. 

As far as the occupational mobility is concerned, it is quite obvious that 
the high immobility characterized this stratum. The ministerial civil servants 
rarely changed their original occupation or even the place of their employment 
therefore the leading positions in the ministries were held by the subsequent 
generations of their own internal staffs. We can find the considerable , external 
mobility only once during the period under our consideration. At the time of the 
establishment of the ministerial bureaucracy in 1867! The liberal political 
leaders of the lower nobility were appointed to the leading posts of the 
ministries at that time. This political group only temporarily held its 
political positions in the ministries; during the subsequent years of 1867 they 
simply left their positions. The continuity between the political opposition of 
the lower nobility in the reform era and the ministerial civil /servants in the 
age of the Dual Monarchy was disrupted by this process. The lower strata of the 
ministerial civil servants who held some low ranking positions in the ministries 
well before the Ausgleich of 1867, especially in the era of Bach, were promoted 
to the vacant positions of the higher state bureaucracy. It gives food for 
thinking that no one among the so-called Bach Hussars can be found who might 
have immigrated to Hungary from the hereditary provinces of Austria in the 
1850's. (We have already managed to follow and reconstruct the course of life of 
twothirds of the Bach Hussars.) 
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The integrative mobility of the civil servants shows that the restorative 
process began to take place among them soon after the Ausgleich of 1867. The 
majority of the liberal political leaders of the lower nobility who held 
position in the higher state bureaucracy after the Ausgleich of 1867 originated 
from such families which played the important political roles in their native 
counties. The male members of these famailies usually held some political 
administrative positions in their counties as well. The ministerial civil 
servants who replaced them usually came from such families which served in the 
state bureaucracy for many decades. It follows from our findings that the image 
of the Hungarian "dzsentri" who sought its livelihood in the state bureaucracy 
in the era of the dual monarchy is nothing more than the fairy-tale of our 
historiography. 

KÁROLY VÖRÖS: The Constitutional Reform of the Hungarian Upper House in 1885. (A 
Research Project and its First Findings.) 

1. The author outlines the first findings and the further proposals of his 
research about the constitutional reform of the structure of the Upper House in 
1885. As the relic of the feudal constitution, the Upper House of the Hungarian 
Diet functioned in the traditional way up to 1885, to wit, all titular 
aristocrat completed his twenty-fourth year was its member by right of birth. 
The royal invitation during the diet of 1884-1887 was still delivered to 699 
aristocrats. The further records show that at least 139 aristocrats did not 
receive the royal invitation, because, as Dr. Vörös went on to state, they might 
have not intended to exercise their constitutional rights. In addition, many of 
the Transylvanian aristocrats did not receive the royal invitation after the 
Austro-Hungarian Compromise of 1867 as well. Although the sessions of the Upper 
House were not really frequented, it was obvious that this old political 
institution could not be kept alive in the process of the formation of the 
Hungarian civil society. 

2. According to the seventh article of the law enacted by the legislation 
in 1885, the aristocrat completed his twentyfourth year can keep his membership 
in the Upper House if he is in possession of the large estate, the entailed 
estate, or the beneficial right of the usufrucht of the entailed estate 
respectively on which is imposed at least three thousand forints property tax 
annually. It is also provided by this law that the list of the names of the 
aristocrat families which have the hereditary membership in the Upper House has 
to be registered. (As bv the eighth article of the law enacted, these families 
have to be recorded in the register book on daily basis.) If the male 
descendants of these families are put into possession of the real estate on 
which is imposed at least three thousand forints property tax annually they 
automatically become the member of the Upper House as well. The new families 
which are raised to the aristocracy by the king in the future may be also 
conferred the hereditary membership. 

3. As a result of this law, only two hundred and five aristocrats were 
co-opted in the new Upper House. The number of the membership in the new Upper 
House formed less than 30 percent of the old one's. In order to avoid the 
expected political landslide, fifty previous members among the four hundred and 
ninety-four eliminated aristocrats were co-opted again as a lifelong member in 
the new Upper House by means of election. 
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The social analyses of the groups of the co-opted and eliminated 
aristocrats give a remarkable insight into the structural change of the 
Hungarian aristocracy in the current of the capitalist development, at least, up 
to the World War I. 

Firstly, the preliminary results of the research show that which families 
of the aristocracy partly or totally lost their feudal constitutional rights in 
the Upper House as well as dropped out of the highest stratum of the landowning 
classes. The close analysis of the fifty co-opted members promises to be very 
illuminating; probably, they shared the same political views with the other two 
hundred and five members who were co-opted on the property-owning franchise. 

Secondly, the preparatory inquiry suggests that the structure and the 
distribution of the landed property of the aristocracy, and generally speaking, 
the landowning classes went through the major change during the period under our 
consideration. As far as the proportions and the regional divisions of the 
land-owning structure of the aristocracy are concerned, the comparative analysis 
of the native Hungarian and naturalized aristocracies promises to be 
informative. 

Thirdly, the other preliminary result of the inquiry raises the question 
how and to what extent the two strata of the aristocracy being divided along the 
line of the three thousand forints property tax were involved in the politics, 
the executive power, and the business of capitalist economy. 

Fourthly, the further research will also focus on the matrimonial, informal 
as well as stratificational relationships between the two strata of the 
aristocracy. The study of the presence and the proportion of these two strata 
of the aristocracy in the Nemzeti Kaszinó (National Casino) seems to be very 
interesting. (For example, only eighty-three among the one hundred and 
fifty-eight counts of the co-opted members of the Upper House belonged to the 
Nemzeti Kszinó in 1885.) 

A. The above-mentioned preliminary remarks intend to indicate the 
directions of the further investigations, or rather to give an outline of the 
latent social stratification of the aristocracy which became manifest as a 
resusl of the constitutional reform of the Upper House. 

It seems to be obvious that the further investigation should follow the 
long-term process of the social transformation of the aristocracy, at least, 
from the Urbárium of 1767; the family histories and biographies also present 
themselves as the valuable sources. As far as the quantitative correctness is 
concerned, we need to be free of illusions. The 75-80 percent of the sources 
relating to the research project seem to be sufficient to outline the general 
trend of the long-term social transformation of the aristocracy. This research 
undertakes to correct the broad and, above all, static views of the 
well-established historiography about the aristocracy and to enlarge our 
knowledge about nineteenth-century development of the Hungarian society in 
general. 

ZOLTÁN TÚTH: The Sectorial Structure of the Occupational Statistics at the End 
of the Last Century, as the Heritage of the States of the Feudal 
Society 



564 

The vital and occupational statistics of the Austro-Hungarian Monarchy 
broke with hundred and fifty year old tradition of the methodology of the 
statistical surveys. The old system of the occupational classification headed by 
the categories of the clergy and the noble officialdom of the feudal state was 
replaced with the new one which followed the physiocratic conception of the 
"organic" division of labour. Although, the categories of the new occupational 
statistics were quite exact it could not discharge entirely the secular 
historical contents of the occupational categories. Meanwhile the modern 
statistics rejected to arrange the civil society in accordance with the feudal 
status, it indeed described its presence more precisely, than the old system of 
the social classification which was intentionally the manifestation of the 
feudal society. 

ÉVA MÁRIA FÜLÖP: Administration personnel of the estate of the Tihany Abbey 
1848-1945 

The centre of the reorganized Hungarian Benedictine congregation emerged at 
Pannonhalma. In 1639 Celldömölk and Bakonybél, in 1716 the Tihany Abbey and in 
1888 Zalaapáti came to be attached to it. 

The central ecenomic organs of the Order had a decisive role in the 
ecenomic development of Tihany Abbey. The charter reconfirming the rights and 
privileges of the Order of St. Benedict lay the responsibility for the ecenomic 
management of the estates of the Pannonhalma Abbey and of the abbeys affiliated 
with it on the Abbot of Pannonhalma. The developing of the affiliated abbeys 
agreed well with the wish to let these take their share of the burdens weighing 
on the Order. Thus the most inportant organs of the ecenomic management of 
Tihany Abbey were its own comittee of estate officers and the Central Economic 
Council, the highest organ of direction for the economic matters of the 
Benedictine Order. The Tihany estate and part of the Somogy Stewardship was 
placed under the direction of the chief auditor of the estates of the Order in 
1905, from the thirties on under the chief steward. 

The estates of the Benedictine Abbey of Tihany were to be found on both 
sides of Lake Balaton, in the counties of Zala and Veszprém on the north shore, 
Somogy on the south shore. The first consisted of Tihany, Aszófő, Fülöp, 
Kis-Szőlős, Örvényes and the bath in Füred, the latter of Zamárdi and Endréd, 
and the farmsteads at Szántód, Tóköz, Kapoly and Jaba. The estate had some 9200 
hectares and was divided into two districts. The Zala district was augmented by 
the land in Tósok purchased in 1886 by the village of Tihany, that has leased 
the lands of the Abbey there. To the Somogy district had belonged Telek, too, 
until it was sold off in .1913. 

The period under review embraces the history of the Hungarian capitalist 
agriculture and may be divided into three stages of development: first the 
emancipation of serfs and the introduction of capitalist methods of agriculture, 
then the modernization, the setting up of the capitalistic agriculture and 
eventually its attempt to adapt itself to the changed ecenomic environment of 
the interar years. The beginning of the period is marked by the laws of 1848 the 
emancipation of the serfs. From then on, farming on the estates shifts to the 
farmsteads ("major"). The centre of agriculture became Szántód, that of forestry 
Endréd. 
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The personnel of the Benedictine Abbeys were recruited from certificated 
agriculturists. The recruitment practices were uniformly regulated in 1892 in 
all of the Abbeys, and from the next year on tables of qualification were made 
of every employee once in every five years. Vacancies were filled from the raks 
of the clerks already longer serving the Order, and it was considered desirable 
to employ them as they mounted the steps of estate administration hierarchy in 
as many localities and branches of production as possible, to facilitate their 
overall familiarity with the farming of the estate. The subscription of the 
relevant professional journals and the contact with other estates served to 
enhance the professional knowledge of the estate staff. 

There are rather early data on the regulation of not just the wages and 
salaries, but of their pensions as well. The ranking of the leading officers of 
the estates and their salaires were fixed in the Abbeys at the beginning of the 
1870's, the regulation of pensions came into force in 1879 — latter was the 
result of a number of earlier attempts. An important further step was the 
ordinance of the Chief Abbot in 1934 concerning ranking, pay and fringe benefits 
(depending in part on familial circumstances) of the staff employees. 

Beside the estate officers educated in schools of agriculture a 
professionally schooled controlling organ of members of the Order developed from 
the end of the 1910's: these members of the Order acquired the necessary 
knowledge of husbandry and forestry in Sopron, Magyaróvár and at the Budapest 
universities. 

FERENC SZILI: The Living and Working Conditions of the Administrative Employees, 
the Technical Intellectuals and Managers in the Sugar Factory of 
MIR in Kaposvár during the Interwar Period 

Ms. Szili in his essay analyzes the living and working conditions of the 
administrative employees, the technical intellectuals and managers in the sugar 
factory of MIR in Kaposvár. 

The Mezőgazdasági Ipar Részvénytársaság (the Joint Stock Company of the 
Agricultural Industry, in an abridged form, MIR) was established with the 
financial assistance of the Hitelbank during the period of the rise of the sugar 
business in 1889. This joint agricultural-industrial enterprise was the 
pioneering model for the new capitalist business organization in Hungary. The 
MIR leased the entailed large estate of Prince Esterházy which exceeded 
fourty-four thousand cadastral acres. This large estate was the most important 
basis of the Hungarian sugar-beet growing; the MIR set up the sugar factory in 
1893-94 and the mill in 1916 there. 

The agricultural products of the large estate, namely, sugar beet and grain 
were processed in the mill and the sugar factory of the MIR; and after it the 
refined products were sold in the domestic as well as the international markets. 
Further on, the author confines himself to focus on the living and working 
conditions of the administrative employees, the technical intellectuals and 
managers in the sugar factory in Kaposvár. 

The tasks of the employees in the sugar factory were technical and 
administrative respectively. The chemical and mechanical engineers, and the 
technical managers belonged to the technical employees; the signing and senior 
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clerk, the chief cashier, the cashier, the accountant, the managers of the 
sugar-beet growing, and the office boys formed the administrative group of the 
employees. The number of the people on technical and administrative staffs was 
broadly equal until the end of the 1930's after that the administrative staff 
grew faster. 

The pay-rolls show the salary and income differentiations of the 
administrative and technical staffs. In addition, Mr. Szili also investigates 
the living conditions, the furnitures of the households, and the aesthetic 
senses of both groups. In the investigation of the living conditions, he also 
takes their educations and culture into account. Generally speaking, there is a 
gap between their vocational training and educations. Their scale of value was 
determined by the conservative political tradition, and Catholicism. Their 
political world-view was fairly narrow, but the expansion of the fascist 
movements in Hungary and the World War II made a significant change in this 
field. 

On the basis of the analyses of the administrative staff, Mr. Szili 
outlines the social, political and cultural characteristics of this group. As he 
states, these characteristics were not the unique phenomena of this local 
community. The capital exploited not only the workers but the employees as well, 
it expected from them only the dispositibn for the capitalist production. 
Because the enterprise waited for them to possess the highest level of the 
technical skill, it financed their continuative technical education. As far as 
the cultural and political activities are concerned, the technical and 
administrative employees could hardly keep pace with the events of their age; 
they were not able constructively to contribute to seek the solutions of the 
national and even the local social problems. 

ZSIGMOND GYARMATHY: The Self-Portrait of A "Dzsentri" Civil Servant in the First 
Part of the Twentieth Century. (Pál Olchváry's Diary.) 

The author focuses on one of the most disputed problems of the Hungarian 
historiography, to wit, the gentry ("dzsentri"). The gentry which historically 
came from the middle stratum of the Hungarian feudal states are usually known 
from novels and plays. These literary works have shaped the course of the 
well-established opinion about the gentry for a long time. Therefore we 
frequently tend to think of gentry as a homogenous stratum of the Hungarian 
society. We have even less reliable knowledge about the self-image of the gentry 
itself. Dr. Gyarmaty's essay deals with this later aspect of the problems of 
gentry. 

The diary was written by Pál Olchváry, the chief councellor and the chief 
administrative officer of the county-district of Gáva. Pál Olchváry was born in 
a gentry family in Szatmár County at the end of the mineteenth century. After 
the loss of the landed property estates of the family, his father had to accept 
some administrative position in the local administration; he encouraged his sons 
to take some public office as well. The gentleman's lifestyle in the landed 
estates of Dengeleng, Szatmár County, was still fresh in the memory of the 
Olchvárys and they tried to keep it alive in their new social condition. Because 
Pál Olchváry frequently put the family affairs down in his diary, we can get the 
remarkably insight into the everyday life, custom and manners of the gentry 
family. The historical researches have not yet given an account of the everyday 
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life of the gentry family and the literary works revealed mainly its seamy side. 
Because the gentry played quite important political role in the Hungarian 
political life during the interwar period, it merits the deeper investigation 
about its stratification and its social and political responsiblities as the 
leading officers of the local and regional administrations in the Hungarian 
countryside. 

Although the county-district was not the self-governing unit in the system 
of the Hungarian executive power and the chief administrative officer of the 
county-district was subordinated to the county' its rank was still more or less 
correspond to the social position of the gentry in the Hungarian hierarchy. The 
chief administrative officer of the county-district as one of the officer of the 
county in practice was the chief representative of the executive power of the 
state. It follows from it that the gentry as the chief administrative officer of 
the county-district and one of the most influential strata of the Hungarian 
society played the important role in the conservation of the political system. 

Miklós Kállay, the chief executive officer of Szabolcs County (as called 
"főispán" in Hungarian), later the undersecretary of state and the premier 
minister, frequently appeared in the pages of Pál Olchváry's diary. Besides the 
author of the diary, Miklós Kállay is one of the typical figures of the gentry 
in the diary. As Pál Olchváry wrote: "They (the Kállays) have two cars but the 
tremendous debt, too. Therefore the banks leased out their landed estates". The 
embarrassing financial situation of Miklós Kállay may have forced him to seek 
the way out in his political career in Budapest. 

Pál Olchváry's diary represents the bottom-view of the high politics in the 
era of the political consolidation of the Horthy-regime. For example, Olchváry 
still questioned at the beginning of the 1920's whether Tibor Kállay, the 
Minister of Finance and bankrupt landowner was capable of driving the nation out 
of the economic crisis. He did not like the wife of Miklós Kállay as well 
because she hated the radio; as he wrote, "but such a miraculous thing is unable 
to compel the admiration of a Kállay. I can not tolerate such a bumptious peop~ 

Finally, Dr. Gyarmathy indicates the methodological aspects of his 
research. The diaries are one of the most remarkable sources of social history. 
By virtue of being written parallel with the events, the diaries give a reliable 
account of the mentality, manners, custom and thinking of the different strata 
of the Hungarian society during the interwar period. 

JÓZSEF ZACHAR: The Hungarian Hussars in Eighteenth-century French Army 

The author in his essay gives an account of the emergence of the Hungarian 
light cavalry in the French Army. The Hungarian soldiers have begun to appear in 
greater strength in France since the decline of Thököly's uprising. Baron 
Croneberg was the first who drafted the Hungarian deserters into the army. Two 
squadrons, fifty and fifty hussars respectively, were organized in the Italian 
seat of war in 1702. Francis II. Rákóczi, the "ruling prince" of Rákóczi's 
uprising, called upon the Hungarian soldiers of the Austrian armies to stand at 
the service of the king of France in 1704. The Versailles Hussars, a cavalry 
regiment, was established on the 6th of November 1705. Mainly Hungarian Hussars 
served in the five squadrons of the Versailles Hussars. The second Hussar 
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regiment was organized on the 1st of January 1706 in the Rhenish basin. The four 
hundred Hussars of this regiment originated predominantly from Hungary. The king 
of France gave the hitherto Saint-Germain regiment under the command of colonel 
György Ráttky. 

Count László Bercsényi recruited Hussars among the Hungraians who lived in 
the Ottoman Empire. The regiment was set up in 1721-22. This military unit under 
the name of the First Hussar Regiment existed up to the twentieth century. The 
royal patent issued by the king of France on the 25th of January 1735 entrusted 
Count József Bálint Esterházy with the work of the organization of the new 
Hussar regiment. The number of the Hungarian deserters especially increased 
during the period of the war of the Austrian succession. First of all, the 
former kurucs of Thököly1s and Rákóczi's uprisings and their descendants were 
the commanders in charge in the Hussar regiments of the French army. The 
Hungarian solders in the French army were named as Hussars and kurucs 
interchangeably. 

The number of the Hussars in the French army reached the peak in the age of 
the American revolution. A few small military unites of the Hussars also 
participated in it. At the end of the eighteenth century three new Hussar 
regiments were added to the previous three ones but Hungarians can be rarely 
found in these new regiments. Basically, the system of the French recruitment 
changed the special national character of the Hussar regiments in France. 

JAN05 MAZSU: The Integrative Mobility towards the Intellectuals in Hungary 
during the Era of the Dual Monarchy. (The Sources and Methodologi-
cal Problems of Macro-Structural Research.) 

The author focuses on the historical formation of the Hungarian 
intellectuals and their social origins during the second part of the nineteenth 
century. 

The first part of Mr. Mazsu's essay outlines the questions and methodology 
of his research. The censuses of the Hungarian population during the second part 
of the nineteenth century did not enumerate the social origins of the 
intellectuals as well as their parents'; the national surveys of these are not 
at our disposal. The only way for the research of the integrative mobility 
towards intellectuals seems to be the analysis of the educational statistics. 
Because the system of the secondary education in Hungary, in opposition to its 
Western European counterparts, rigidly expressed the social stratification and 
the studentry was trained there mainly to the intellectual occupations, this 
documents give opportunity of the analysis of the educational inequality and the 
chances and margins of the social mobility. 

The second part of Mr. Mazsu's essay presents the survey of the statistical 
data and the research method. The author comes to the conclusion that the 
comparative analysis of the constituting elements of the social status - for 
example, occupation, the financial situation, nationality, religion, and etc. --
is not possible on the basis of the aggregate statistical data. Additionally, 
the abstract sectorial categories of the occupational statistics have only broad 
connection with the historical and societal stratification of the Hungarian 
society in the era of the Dual Monarchy. To overcome these methodological 
problems is only feasible by means of the methodology of the micro-analysis of 
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the social structure. 

One of the reliable sources for the analysis of the microstructure of the 
society is the registers of the secondary schools in which the constituting 
elements of the social status were recorded. The author gives the tabular 
account of the results of his research and points out the internal relationships 
of these sets of the sources. 

SÁNDOR 5ZAKÁLY: The Hungarian Military Elite during the Period of the Second 
World War 

The commissioned officers at the higher level, say, the military elite does 
make the decisive influence on the role and function of the armed forces. There 
are two criteria of ranging the commissioned officers as the members of the 
military elite, to wit, rank and position. The author clearly defines which 
officers can be regarded as the members of the military elite. On the basis of 
the author's classification, his list which is the starting point of the 
investigation includes the names of four hundred and fourteen commissioned 
officers. Mr. Szakdly analyzes their origins, namely, the place and time of 
birth, religion, the occupations of parents, the size of family and its wealth, 
and nationality by use of the archival sources and records. 

The members of the military elite were mainly recruited from the petite 
bourgeoisie, intellectual, civil servant, and, of course, military families. 
Only insignificant part of the commissioned officers came from the peasant and 
working class families. As far as the economic situation of the commissioned 
officers is concerned, the vast majority of them was born in a family without 
property, or at least, considerable property (78 percent). The parents with many 
children took advantage of the free education of the cadet scool and military 
college. According to the author's investigation, 53,5 percent of the military 
elite sprang from the detached territories of the historical Hungary. This 
circumstrance partly explains why the commissioned officers became one of the 
most faithful advocates of the revisionist policy against the Trianon Treaty 
during the interwar period. The author disagrees with the well-established 
opinion of the Hungarian historiography which has regarded the German origin of 
the military elite as the key issue in the strong support of the political goals 
of the Nazi Germany. In the view of Mr. Szakdly, the reason of the strong 
political support of the Nazi Germany in Hungary can not be explained by the 
Germanophily of the Hungarian military elite but by the German support of the 
Hungarian revisionist policy and the tradition of the political and military 
alliance between the two countries in the world War I. 

JAN05 MAJDAN: The Hungarian Railway Workers between 1846 and 1918 

The Hungarian historiography has exhaustively discussed the history of the 
construction of the railway system and the debates about the steam traction. Few 
studies, however, deal with the railway workers who kept the steam engine in 
motion, who organized and run the whole network of the railway transportation. 
The author investigates the origins, the educations, the ranks and all important 
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events of the everyday life of the railway workers. 

The list of the railway workers who were in charge during the grand opening 
of the first railway line was saved in the archive. According to this list, the 
motorman of the first steam engine, the "Buda", was Ferenc Pesti; and Ottó 
Krainkovszky, the motorman of the "Pest11) commanded the first train. The 
Hungarian and foreign employees of the first railway line between Pest and Vác 
are known. Later on, the numbers of the railway employees significantly 
increased therefore the deeper analysis of their personal data requests a 
long-run research. For this reason, the author's essay deals with the conditions 
of the railway workers on the basis of the five regulations issued by the 
railway companies between 1B46 and 1918. 

The first regulation issued in 1846 was in fact the accurate translation of 
the "Emperor Ferdinand" railway company of Austria. The patent of Franz Joseph 
in 1851 decreed this regulation as the general rule of the railways in the 
Habsburg Monarchy therefore this regulated the conditions of the Hungarian 
railway workers up to the Ausgleich of 1867. 

Mr. Majdán analyses the list of the names who applied to. the Hungarian 
Ministry of the Public Work and Transportation for employment. Many of the 
applicants participated in the Hungarian revolution and the war of the 
independence as solder and officer (Honvéds). The first service, salary and wage 
regulation of the Hungarian railways was issued in 1872 which accurately item by 
item brought all allowances and provisions under regulation. The accurate list 
of the allowances and provisions permits us to analyze the social conditions of 
the railway workers. The regulation of 1872 was modified in 1884. The new 
regulation issued by Gábor Baross was in force until the great railway workers's 
strike in 1904. As a result of the national-wide strike, the regulation of 1907 
readjusted the wages, salaries and the social benefits of the railway employees 
for dacades. 

After completing the comparative analysis of the five regulations of the 
Hungarian railway, Mr. Majdán intends to investigate the social status and 
stratification of the railway employees in the future as well. 

KORNÉLIA SUDÁR: The Beginnings of the Public Transportation and their Influences 
on the Urban Development during the Nineteenth Century. (Omnibus 
on Budapest's Streets.) 

Ms. Sudár's essay deals with the history of the first public conveyance, to 
wit, the omnibus from.1832 to the end of the nineteenth century with relation to 
the urbanization. The essay gives a general survey of the social, economic, 
political as well as infrastructural development which brought the public 
transportation into being in the urban centres. The ivestigation in the history 
of omnibus contributes to the research about the everyday life of the townsmen 
and their culture during the early period of the urbanization when the scenes of 
the capitalist development were socially separated from each other. The 
expansion of the public transportation also shows the democratization of the 
urban life. The analysis of the development of the network of the omnibus lines 
sheds light on the funcition of the public transformation and its relation to 
the structural characteristics of the industrialization. 
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The significant change in the function of the omnibus took place in the age 
under consideration. At the outset, the omnibus took the burghers to the places 
of excursion and the bathing resorts, briefly, it served for the sake of the 
leisure and convenience of the burghers. The process of the urbanization and 
industrialization as well as the areal extension of the metropolis required to 
transport the growing number of inhabitants of Budapest from their dwellings to 
the places'of their works by means of the public conveyances. 

Although the omnibus business did not belong to the capital intensive 
branches of the transportation and other public utilities, the capital return 
was quite low there. The modest level of the capital return explains why omnibus 
business remained the small-scale enterprise and why only few capitalist groups 
invested their capitals thereinto at the end of the nineteenth century as well. 

Finally, Ms. Sudár also touches upon the methodological problems of the 
research about the history of the public transportation in the process of the 
urban development. 

GYÖRGY LENGYEL: Hungarian Economic Elite during the Interwar Period. The Metho-
dological Problems of a Research 

The author endeavors to give an account of the social relationships of the 
directors and the other managerial strata in the sphere of the leading branches 
of the private business in Hungary on the basis of his long-run empirical 
research. Or. Lengyel analyzes the structure of the decision-making, the 
patterns of carriers, as well as the educations and other cultural indicators of 
the directors and managers holding the leading positions in banks and 
enterprises. The author also touches upon the problems of the concentration of 
enterprises and the role and position of the small-business. 

GÀBOR GYÀNI: Migration and Mobility: The Social Structure of the Urban Workers 
' in the Interwar Period 

The census of 1930 gives opportunity of the macrostatistical analysis of 
the regional migration and the social mobility or rather the occupational 
mobility of the Hungarian society. The other censuses from the first part of the 
twentieth century do not include these data. This is partly the reason why the 
Hungarian historiography has not exhaustively dealt with the long-term analysis 
of these phenomena yet. 

As far as the migration is concerned, two-fifths of the urban workers lived 
where they were born, it follows from this that the majority of the urban 
workers left its native place. The highest mobility characterized the maid 
servants, only one-fifth of them lived in their native places. The workers in 
the public transportation and the municipal services belonged to the highly 
migratory groups as well, only one third among them lived in their native 
places. Fifty percent among the other categories of the urban workers, for 
example among the industrial workers, were mobil, meanwhile the rest of these 
categories can be regarded as the immobile groups'. 
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The native urban workers who lived and took their jobs in the country do 
not assimilate in larger extent with the migrants in opposition to their 
counterparts in Budapest. The proportion of the native workers in Budapest is 
especially low, it runs only to a quarter of them. The comparative study about 
migration and mobility in town and country seems to be necessary because 
twothirds of the urban workers lived and took their jobs in the villages, the 
country towns, and etc. at the beginning of the twentieth century; this 
proportion was still 50-60 percent in the 1920's. The working class, in the 
narrower sense, concentrated in the capital, 50 percent at the beginning of the 
twentieth century and later 70 percent of it worked and lived there. 

Regarding the entry side of the intergenerational-occupational mobility, 
the society of the urban workers was remarkably open. Although third-fifths of 
the parents of the urban workers already belonged to he working class, only 
third of them can be regarded as the urban workers. The immigration of the 
agricultural population to the capital and towns, of course, was especially 
manifest; 20 percent of the fathers were peasant, and one-sixth of the parents 
belonged to the small holders. The differences among the strata of the working 
classes were significant. The miners, for example, constituted the closed and 
autochthon group of the working classes, meanwhile the industrial workers were 
recruited to a large extent from the urban proletariat and partly from the 
agricultural labourers. The workers in trade and commerce mainly originated from 
the more independent elements of the working classes. And the workers in the 
public transportation and utilities sprang from the rural and urban 
proletarians. Finaly, the rural proletarian origin characterized the strata of 
the domestic servants while the labourers appeared as hereditary urban workers 
later. 

GYULA ZEKE: The double structure model of Ferenc Erdei in the mirror of statis-
tical empiry. An attempt at verification 

The sociologist Ferenc Erdei — though he was an important figure of 20th 
century Hungarian history as a politician and a manager of science as well — 
sought to uncover living conditions, development and perspectives of the 
Hungarian peasantry. In his essay — believed to be lost for more than three 
decades — that is under review here (A magyar társadalom a két világháború 
között: Valóság, 1976. No.4; 5. p. 23-53 and 36-58. respectively) he makes an 
exciting attempt to interpret the contradictions of the development of Hungarian 
society. The model of "double structure" seeks to interpret the "irregularities" 
of social structure in the context ÖF the Central-East European half-way" 
development of capitalism. In this approach — which tries to be consistent with 
the postulates of a Marxist view of society — it is considered a common feature 
of these societies that the basically capitalistic relationships of production 
were unable to build á homogenous social structure above themselves. They did 
form this structure, but beside these an "order-like" structure lived on, which 
stubbornly resisted the integrating force of the new system of production. The 
peasantry constituted a third structural element, which was kept down underneath 
the "societies" defined by the other two principles. None of them are clear-cut, 
cristallized forms, but rather deformed by their interaction, but they do have 
— according to Erdei — their own distinct classifications, mechanisms of 
mobilization and interaction. This study tries to check up on the two most 
important statements of the model. Distinct and contrasting elements of the two 
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structures (such as public servants as opposed to clerks and office employees of 
private firms) and double-faced elements of the professions, dipping into both 
structures (lawyers, doctors, journalists and engineers in private employment) 
are scrutinized. The analysis is narrowed down to employees in interwar 
Budapest. According to the first statement, the share of the Jews within the 
bourgeois social structure was very high, whereas in the structure made up by 
social orders the more traditional elements form the great majority. The second 
statement assumes a strong recrutational inbreeding in the structure of social 
orders and mobilization tendencies that are independent of the traditional 
social structure are supposed to be characteristic of the bourgeois structure. 
This investigation — which uses chiefly the data from official statistics of 
the day — supports the first statement to a large extent and yields some 
important proofs for the second. Since the sources do not allow a separate 
investigation of paths of occupational mobility of the chosen professions 
according to whether they are free-lance professionals or public servants, the 
analysis was helped on by falling back on the first statement, and assumes a 
strong correlation of being a free-lance professional (bourgeois structure) and 
being a Jew, and public service (structure of orders) and being gentile. This 
way, mobility paths may (thanks to a question of the 1930 census) be studied 
only by referring to the strong Jewish-gentile segregation in Budapest. In this 
way, however, the results show structural divergence predicted by Erdei. In 
spite of the positive results, attention is called to the insufficiency of the 
statistical data base in further attempts to verify the model. 

TAMÁS FARAGÚ: CLOSING WORDS 

I think I am expressing everybody's feelings when I thank our Nógrád hosts 
— and personally László Varga — for staging this conference here and seeing it 
through. 

I don't really think it would fall to me to give a critical evaluation of 
all that has been said here. The purpose of our conference was to make people 
acquainted with and aware of each other, and not the introduction of one 
delimited field of research or of one group of researchers. It was also an 
awakening, since the structures of the historical sciences in this country have 
grown somewhat rigid. This applies to their institutions and their policies of 
publishing as well as — what concerns us most here — their conferences. There 
are some great international conferences, where an elite of a dozen or two 
researchers mainly from Budapest participate. There are the conferences of the 
Historical Association, which have been dealing for years with the problems of 
teaching and popularizing history and are principally meant for high school 
teachers of history. There are jubilee or memorical sessions, where the eligible 
participants are almost automatically determined by the nature of the things. 
There are at last some conferences, where the representatives of research on a 
particular region ("regional section"; "working commission") or of a particular 
professional group (archivists, museologists) meet. The themes of these 
conferences thus usually correspond to either some occupational groups, or some 
periods and turning-points in history or to already established branches of 
history, such as political, military, cultural or economic history. 

In the last decade we have seen some initiatives to let the représentants 
of research areas meet, that the big institutions and "Big Science" consider 
peripherical (such as artisan and crafts history, .settlement history, historical 
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anthropology, the research on gentlemen, and the theme of our conference be 
included, social history as well). It is characteristic however, that these 
individual initiatives were taken up and supported by smaller provincial 
institutions and they were mostly staged in provincial cities. At this point I 
have to underline the fact that Nógrád has already played host to two of these 
gatherings (first to the conference on the research on the gentry, then this 
time on social history). I don't think however that it would be a disadvantage 
in any way, that not all the conferences are held in Budapest. It might be 
regarded as the natural order of things, since it is rarely possible to give old 
institutions, conferences and periodicals a new lease of life. It is much 
quicker and more efficient to set up new ones beside them. The practice of other 
countries illustrates this, too. There the new results of social history were 
the first time published to some extent in journals of economic history but more 
characteristically in new periodicals that came into being in the last 10-15 
years or even in eographed conference reports, but not on the distinguished 
pages of "History" or "Historische Zeitschrift". 

Reviewing the program, I think I can be optimistic. It seems to me that the 
48 contributions that were read or submitted in writing have well represented 
the young or middle-aged researchers interested in the history of modern 
Hungarian society. They are distributed approximately evenly among the research 
institutions of the North, Transdanubia and the Great Plain. (The share of 
Budapest is of course a bit higher, but this is a consequence of the fact that 
the scientific research is even now concentrated into the capital to an even 
higher degree than industrial production or the population.) The distribution of 
the participants by place of work is also even (between archives, museums, 
universities and research institutes) which occurs rather seldom, in my view. 
The thematicai distribution of the contributions is balanced, too. Perhaps only 
the border' areas between social history and social science (historical 
demography, historical anthropology, historical sociology) are somewhat 
underrepresented. 

These contributions have also shown the amazing complexity of society and 
the very advanced specialization of research. As a consequence of this there is 
only a small probability in having a number of researchers in our natural 
environment (where we live and work) who may be more than a well-meaning 
conversation-partner, who are able to act as a professional consultant. To put 
it bluntly: a lot of us might have a feeling of isolation. I think the most 
important purpose of this conference was to launch the crystallizatiton of a 
forum, where those can meet, who could be each others partners professionally, 
but otherwise would never bump into each other, since the one is a museologist 
in Heves.the other an archivist in Zala; at the most they would become aware of 
each otner in 1986 from the bibliography of Századok, which might contain an 
entry to the effect, that in 1983 in such and such a yearbook a study was 
published, the manuscript of which was sent in 1980, and finished in 1979. That 
shows what an incredible lag of information-flow we have. 

Therefore a forum is needed: 
- where the professional partners can meet regularly, 
- where the questions may be discussed which serve to educate ourselves 
further 

- where — and here I am becoming an utopist — favourable conditions may 
be produced for collecting through coordinated action (as the Veszprém 
Commission for Artisan and Crafts History has already done) the sources, 
literature and the sets of tools and methods of a field, for putting 
together an inventory of the most important problems of the given field. 
Perspectivically such work may result in handbooks and reference materi-



575 

als like the one that was prepared by the Veszprém Commission for Artisan 
and Crafts History, the like of what is not to be expected-to be turned 
out by the central Institutions and greaT libraries. 

A forum is needed: 
- because if it is set up, we will probably feel better. The feeling of 
isolation may be dispelled by the birth of a loose, informal grouping, 
coming together once in a year or every second year, not without its 
internal disputes, but still a community is some sense. 

A forum is needed: 
- because we must improve on the infrastructure, inner flow of information 
of the historical sciences, which may be said to be in a very poor shape 
now. In certain fields there have been formed or are being formed some 
minor information centres (partly regionally, partly for smaller fields 
of study or complexes of problems), for the social history however, we 
have none such. Individually — let's think of our telephone — network 
or our correspondance — morals — this cannot be made up for. If we do 
not form a communication nodule, we might even acquire our computers in 
vain, since the manipulation and processing of information is dependent 
upon with what can the computer be fed with, be it a list of addresses, 
cataster of research or concrete data-base. So I am going to try to 
outline this wish of a forum a bit more sharply. 
We can set up a forum, if in future 
a/ we meet at regular intervals (annually or biannually) and on these 

occasions a public of "regulars" emerges, which needs the regular 
contact with one another; 

b/ there is a central administration, which stores and up-dates a regis-
ter of the addresses, interests, larger projects in progress of the 
social researchers and gives these informations free of charge upon 
request to anybody who is interested; 

c/ a circular published once or twice a year disseminates informations of 
general interest (such as a chronicle of meetings and conferences, 
possiblities of applying for grants, collecting subscriptions for 
publications, announcing smaller meetings, data of newly joined rese-
archers etc.); 

d/ it tries to launch an action in the not-too-far future which goes 
beyond that, where the participants mutually introduce one another 
their own results, and starts some such collecting activity which is 
useful for everyone but surpasses the means of a small group (the 
example gives again Veszprém). 

The institutional frames for such a forum are not clear yet. One option 
would be to set up a section within the Historical Association and such a body 
would take upon itself the task of mediation. On this issue there are 
negotiations in process. The other option could mean two or three smaller 
institutions joining forces and taking this role upon themselves. (As for 
example the basis of the Settlement History Commission of VEAB lies in the 
Archives of Veszprém County and that of the Commission for Artisan and Craft 
History can be found in the Central Administration of Museums). The final 
solution has not cristallized yet, but I think the need for this is evident to 
all of us. 

I would like to return the question of conferences. We would like to 
develop these into regular occasions. The subject would remain social history in 
its wider sense, and we wouldn't like to suggest time limits, either. 
Nevertheless it is a lesson of the past days that it is advisable to group the 
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contributions to an eventual future conference around a more precisely 
delineated subject. (In this way, each speaker could deal with his problem from 
more than one aspect, would have more time at all, and — although on this 
occasion the speakers displayed a laudable discipline — there would be more 
room for discussion, and since the divisions of the program would follow more 
closely those of the subject, it should be possible to bring nearer the reports 
and their discussions. 

So I would like to make the following suggestions in the name of the 
Organizing Committee: 

1./ Those who haven't filled in the forms that we have posted would please 
do it now and send it to us. From these we make a list that we shall 
distribute to every participant. 

2./ We announce a conference next year. The place is going to be Békés 
county /either Gyula or Békéscsaba/. Its subject would be preliminarily 
formulated as: 

SOCIAL CONFLICTS AND THE METHODS OF THEIR INVESTIGATION IN THE LIGHT OF 
TEXTUAL SOURCES. 

Conflict means the range of phenomena from strife of individuals and fami-
lies to conflicts of strata, groups and parties to revolutionary confronta-
tions 
Source means everything that can be used for the purpose; Correspondance, 
diary, legal action, evidence of witnesses, police report, list of captives 
etc. 
Method means: every qualitative or even graphic approach. /We try to be 
technically better prepared for such./ 

Ladies and Gentlemen, Friends and Colleagues! 

I ask you, if you should find these suggestions acceptable for our future 
cooperation, than demonstrate it not by a formal show of hands, but by an active 
participation in work, by giving ideas and keeping up contact. 

I thank everybody for coming. I thank the contributors for the work 
invested in the reports, the participants of the discussions for their activity. 
I hope this meeting proves to have been not a single upsurge of interest, but 
the first stumbling step of a promising new initiative, that will be followed by 
other steps in the near future. It is on this note of — perhaps not generally 
felt — optimism, that I would like to close this conference: GOOD BYE! 



A RENDI TÁRSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM (TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MÚDSZEREK ÉS 
FORRÁSTÍPUSOK) CÍMŰ SALGÓTARJÁNI KONFERENCIA PROGRAMJA 

1986. szeptember 27-30. 

Szeptember 27-én (délután) 

A résztvevők megérkezése, a szállás elfoglalása 

Szeptember 28-án (délelőtt) 

HORVÁTH ISTVÁN: A konferencia köszöntése a rendező megye nevében 

KÖVÉR GYÖRGY: A konferencia megnyitása 

I. ÉRTELMISÉGI CSOPORTOK, TÁRSADALMI EGYESÜLETEK A 19-20.SZÁZADBAN 

ELNÖK: L. NAGY ZSUZSA 

KISS Z. GÉZA: A dunamelléki református egyházkerület 1816-1819. évi püspök-
látogatási iratainak forrásértéke és annak társadalomtörténeti (műve-
lődéstörténeti) tanulságai 

MAZSU JÁNOS: Az 1869. évi népszámlálás és a debreceni értelmiség társadalmi 
viszonyai (ELŐRE ÍRÁSBAN) 

BŐSZE SÁNDOR: Az egyesületek mint forrástípusok és ezek kutatása — Különös 
tekintettel a dulizmuskori Somogyra 

TÚTH ISTVÁN: Egyesületi élet hatása a szlovák társadalomra és annak anyagi, 
gazdasági háttere a Felvidéken a dualizmus idején 

TÓTH LÁSZLÚ: Az intézményesült emberi érintkezési formák és a közéletiség 
alakulása a 20. században (ELŐRE ÍRÁSBAN) 

GÁL RÓBERT IVÁN: A dualizmuskori szabadkőművesség foglalkozási összetétele 

NAGY BEÁTA: A gazdasági és politikai elit társasélete a klubok és kaszinók 
keretében 

PIFKŐ PÉTER: Családi kapcsolatok szerepe Esztergom művelődésében a 19. szá-
zad 90-es éveiben 

VITA 

Szeptember 28-án (délután) 

II. NEMESEK ÉS POLGÁROK A HELYI TÁRSADALOMBAN 1848 ELŐTT 

ELNÖK: BÁCSKAI VERA. 

* 
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ERDMANN GYULA: A Zemplén megyei társadalom rétegződése, vagyoni viszonyai a 
19. század első felében (ELŐRE ÍRÁSBAN) 

HUDI JÓZSEF: Politikai elit Veszprém megyében a 18-19. században 

ÓDOR IMRE: Az 1809. évi nemesi összeírás forrásértéke, felhasználásának le-
hetőségei 

LÁCZAY MAGDOLNA: A Rétköz nemesi társadalma a 18-19. században 

PÁLMÁNY BÉLA: A mezővárosok társadalma Nógrád megyében a török hódoltság 
utolsó szakaszától a jobbágyfelszabadítás végrehajtásáig (ELŐRE 
ÍRÁSBAN) 

BENOA GYULA: Egy mezővárosi közösség rekonstrukciója 1700 és 1850 között — 
Kérdések és lehetőségek Keszthely példáján (ELŐRE ÍRÁSBAN) 

TÖRÖK KATALIN: Egy nemesi falu és közbirtokosság a 18. században 

NEMES LAJOS: Társadalmi rétegződés a 18. századi Egerben (ELŐRE ÍRÁSBAN) 

KELLNER JUDIT: Az egri görög kereskedők a 18. században 

HORVÁTH D. TAMÁS: Egy mezóvárosi polgár a reformkor kezdetén — Steindl 
György keszthelyi rézműves hagyatéka 

VITA 

Szeptember 28-án (este) 

PRESTATISZTIKUS TÁRSADALMAK címmel kötetlen beszélgetés a zsidóságra, a 
cigányságra és a török alattvalókra (görögökre, szerbekre) található gyér 
forrásanyag feltérképezéséről, értelmezéséről. 

VITAINDÍTÓNAK: Kellner Judit délelőtti előadását, Darkó Jenó-nek a "Ma-
gyarországi görögkeletiek a 18. századi országos összeírások tükrében", 
valamint Szomszéd András-nak a Nógrád megyei cigányságról írásban 
mindenkinek megküldött tanulmányait tekintjük. (A beszélgetést BENDA GYULA 
vezeti.) 

Szeptember 29-én ("délelőtt) 

III. AGRÁRTÁRSADALOM — PARASZTI TÁRSADALOM -- PARASZTI CSALÁD 

ELNÖK: FÜR LAJOS 

PAPP KLÁRA: Jobbágyi társadalom a 18. századi bihari magánföldesúri birto-
kokon 

KLAíyIC1ZAY GÁBDR: A bosznrkányvári szociológiája a 18. századi falvakban r'::; 
mezővárosokban 



579 

KAPOSI ZOLTÁN: A nagybirtok és a rajta élő népesség kapcsolata Somogyban a 
19. század eljén 

KNÉZY JUDIT: Egy gazdasági utasítás az 1780-as években a csurgói uradalmi 
alkalmazottak munkakörének és bérének korrigálásáról, s ennek tanul-
ságai (ELŐRE ÍRÁSBAN) 

SZABÚ LÁSZLÓ: Családszervezet és családi gazdálkodás a Jászságban a 18-
19. században (ELŐRE ÍRÁSBAN) 

SZUHAY PÉTER: Egy besenyőtelki kisnemesi család története a 18-19. század-
ban -- A besenyőtelki Mlinkók 

ORTUTAY ANDRÁS: Egy esztergomi földműmes család gazdasági és társadalmi vi-
szonyai a 18-19. században 

TAKÁCS ÉVA: Egy parasztcsalád hétköznapjai 1843 és 1909 között — A Fonai 
család naplója alapján 

VITA 

Szeptember 29-én (délután) 

IV. A POLGÁRI TÁRSADALOM BÁZISA — TŐKÉS RÉTEGEK, NEMESSÉG POLGÁROSODÁSA 

ELNÖK: VÖRÖS KÁROLY 

TÓVÁRI JUDIT: Polgárosodás és helyi hatalompolitika 1872 és 1917 között 

GLŰSZ JÓZSEF: Kapitalizálódás, tőkeképződés a Tolna megyei középbirtokos 
nemesség körében 1830 és 1867 között 

KOSJÁN LÁSZLÓ: A gazdasági elit Nógrád megyében a dualizmus időszakában 

GAJÁRY ISTVÁN: A pesti Hupf-Mayerhoffer család — A társadalmi átrétegződés 
egy tipikus esete a 18-19. században 

HALMOS KÁROLY: Gregersen Gudbrand 1869-es csődpere 

KÖVÉR GYÖRGY: Egy kereskedő-bankár kapcsolatrendszere. Kohen I. I. 1869-es 
csődperének, tanulságai (ELŐRE ÍRÁSBAN) 

LAKATOS ÉVA MÁRIA: Négy generáció a polgárosodás útján (1830-1985) — A br. 
Berzeviczy-Szmrecsányi család 

MARJANUCZ LÁSZLÓ: A szegedi zsidó vállalkozó polgárság társadalmi mobilitá-
sa a 19. században 

TÍMÁR LAJOS: Egy debreceni polgárleány életpályája a századfordulón 

VITA 

Szeptember 30-án (délelőtt) 
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V. HIERARCHIA ÉS BÜROKRATIZÁLÓDÁS A 19-20. SZÁZADBAN 

ELNÖK: NAGY ENDRE 

BENEDEK GÁBOR: Minisztériumi tisztviselők a dualizmus idején 

VÖRÖS KÁROLY: A főrendiház 1885. évi reformja — Egy kutatási tervezet, s 
első eredményei 

TÚTH ZOLTÁN: A foglalkozásstatisztika ágazati rendszere, mint strukturálás 
örökség — Az 1869-es, az 1880-as, az 1890-es és az 1900-as népszámlá-
lások elemzése (ELŐRE ÍRÁSBAN) 

FÜLÖP ÉVA MÁRIA: Gazdatisztek a Tihanyi Apátság uradalmában 1848-1945 kö-
zött 

SZILI FERENC: A műszaki és az adminisztratív tisztviselők élet és munkakö-
rülményei a MIR Kaposvári Cukorgyárában a két világháború között 

GYARMATHY ZSIGMOND: Adalékok Kállay Miklós szabolcsi főispán (1922-1929), 
később miniszterelnök portréjához, Olchváry Pál naplója alapján (ELŐRE 
ÍRÁSBAN) 

VI. HIERARCHIA ÉS MOBILITÁS A 18-19. SZÁZADBAN 

ELNÖK: TÚTH ZOLTÁN 

ZACHAR JÓZSEF: Magyar huszárok a 18. századi haderőben (ELŐRE ÍRÁSBAN) 

BONA GÁBOR: Az 1848/49-es honvédsereg tisztikarának társadalmi rétegződése 
és nemzetiségi összetétele (ELŐRE ÍRÁSBAN) 

SZAKÁLY SÁNDOR: A magyar katonai elit a II. vh. időszakában (ELŐRE ÍRÁSBAN) 

MAJDÁN JÁNOS: A vasutasok "társadalmának" kialakulása 1846 és 1918 között 

SUDÁR KORNÉLIA: Az első tömegközlekedési eszköz, az omnibusz megjelenése, 
elterjedése Budapesten és hatása a főváros 19. századi nagyvárosi fej-
lődésére 

LENGYEL GYÖRGY: A két világháború közötti gazdasági elit kutatásának prob-
lémái 

GYÁNI GÁBOR: Migráció és mobilitás -- A munkásság szerkezete a két világ-
háború között (ELŐRE'IRÁSBAN) 

VITA 

FARAGÓ TAMÁS: Zárszó 

A résztvevők elutazása 
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BÁN PÉTER 

BÁNKI HORVÁTH MIHÁLYNÉ 

BENDA GYULA 

BENEDEK GÁBOR 

BERECZNÉ HUSZÁR ÉVA 

BODNÁR TIBOR 

BOTKA JÁNOS 

BŐSZE SÁNDOR 

CZAGA VIKTÓRIA 

CSAPÓ MÁRIA 

DARKÓ JENŐ 

KLTE BTK Történelmi Intézet 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1. 

MKKE Közép- és Kelet-Európai Kutatási Központ 
1093 Budapest, Dimitrov tér 8. 
Lakáscím: 1068 Budapest, VI., Rippl-Rónai út 16. 

MTA Történettudományi Intézete 
1014 Budapest, Úri utca 51-53. 

JPTE Történelmi Tanszék 
7604 Pécs, Ifjúság út 6. 
Lakáscím: 7636 Pécs, Illyés Gyula út 34. 

Bács-Kiskun Megyei -Levéltár 
6001 Kecskemét, Kossuth tér 1. Pf.: 77. 
Lakáscím: 6100 Kiskunfélegyháza, Kilián 1/d. 

Magyar Néprajzi Múzeum 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. 
Lakáscím: 1112 Budapest, XI., Érdi út 4/b. 

MKKE Közép- és Kelet-Európai Kutatási Központ 
1093 Budapest, Dimitrov tér 8. 

Heves Megyei Levéltár 
3301 Eger, Kossuth L. út 9. Pf.: 76. 

Somogy Megyei Levéltár 
7041 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. Pf.: 91. 
Lakáscím: 7400 Kaposvár, Május 1 út 42. 

Szolnok Megyei Levéltár 
5001 Szolnok, Kemény János út 40-42. Pf.: 51. 
Lakáscím: 5000 Szolnok, Ragé Attila út 6. II/8. 

Somogy Megyei Levéltár 
7401 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. Pf.: 91. 
Lakáscím: 7400 Kaposvár, Petőfi S. út 47. 
TV715"! 

Budapest Főváros Levéltára 
1350 Budapest, Városház út 9-11. Pf.: 7. 

Új Magyar Központi Levéltár 
1250 Budapest, Hess András tér 4. Pf.: 16. 
Lakáscím: 1204 Budapest, XX., Berzsenyi Dáni-
el út 11. 

Iparművészeti Múzeum 
1091 Budapest, Üllői út 33-37. 
Lakáscím: 2092 Budakeszi, Felkeszi út 6. 
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DÉVAI JUDIT 

DOMINKOVITS PÉTER 

DURDIK TIBOR 

ERDMANN GYULA 

FARAGÚ TAMÁS 

FARKAS JÁNOS 

FEISZT GYÖRGY 

FÖLDI ZOLTÁN 

FÜLÖP ÉVA MÁRIA 

FÜR LAJOS 

FÜVÉSZNÉ MOLNÁR ANIKÓ 

GAJÁRY ISTVÁN 

GÁL CSABA 

GÁL RÓBERT IVÁN 

GÁTI TIBOR 

GECSÉNYI LAJOS 

Komárom Megyei Ipartörténeti és Munkásmozgalmi 
Múzeum 
2800 Tatabánya, Gellért tér 2. 

Xantus János Múzeum 
9002 Győr, Pf.: 93. 

Nagykürtös! Járási Állami Levéltár 
Nagykürtös /Csehszlovákia/ 

Békés Megyei Levéltár 
5701 Gyula, Petőfi tér 3. Pf.: 17. 

Szabó Ervin Könyvtár, Budapest Gyűjtemény 
1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1. 

Központi Statisztikai Hivatal 
1024 Budapest, Keleti Károly út 5-7. 
Lakáscím: 1025 Budapest, II., Törökvész út 95-97/c. 

Vas Megyei Levéltár 
9701 Szombathely, Hefele Menyhért út 1. Pf.: 78. 

MKKE Szociológiai Tanszék 
1093 Budapest, Dimitrov tér 8. 
Lakáscím: 1193 Budapest, XIX., Szigligeti út 2. 
Fsz. 1. 

Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
1367 Budapest, Vajdahunyad-vár Bp. 5 Pf.: 129. 

Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
1367 Budapest, Vajdahunyad-vár Pf.: 129. 
Lakáscím: 1071 Budapest,.VII., Damjanicz út 42. 

Komárom Megyei Ipartörténeti és Munkásmozgalmi 
Múzeum 
2800 Tatabánya, Gellért tér 2. 

Budapest Főváros Levéltára 
1350 Budapest, Városház út 9-11. Pf.: 7. 

Heves Megyei Levéltár 
3301 Eger, Kossuth L. út 9. Pf.: 9. 
Lakáscím: 3300 Eger, Eötvös út 9. 

MKKE Szociológiai Tanszék 
1093 Budapest, Dimitrov tér 8. 
Lakáscím: 1067 Budapest, VI., Csengeri út 39. 

MTA Szociológiai Kutató Intézet Társadalompolitikai 
Osztály 
1014 Budapest, Úri utca 49. 

Győr-Sopron Megyei Levéltár Igazgatósága 
9002 Győr, Liszt F. út 13. Pf.: 36. 
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GLÓSZ JÓZSEF 

GULYÁS KATALIN 

GYÁNI GÁBOR 

GYARMATHY ZSIGMOND 

GYŰRI PÉTER 

HALÁSZ IMRE 

HALMOS KÁROLY 

HAMBURGER MIHÁLY 

HÉJJ CSABA 

HERCZEG MIHÁLY 

HIDVÁRY ISTVÁN 

HLAVÁCSNÉ KÉRDŐ KATALIN 

HORVÁTH ISTVÁN 

HORVÁTH D. TAMÁS 

HUDI JÓZSEF 

KAPILLER IMRE 

KAPOSI ZOLTÁN 

Béri Balogh Ádám Múzeum 
7100 Szekszárd, Mártírok tere 26. 

Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága 
5001 Szolnok, Kossuth tér 4. Pf.: 128. 

MTA Történettudományi Intézete 
1014 Budapest, Úri utca 51-53. 
Lakáscím: 2120 Dunakeszi, Krajcár út 4. 

Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár 
4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21. 

MTA Szociológiai Kutató Intézet Társadalompolitikai 
Osztály 
1014 Budapest, Úri utca 49. 

Lakáscím: 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi út 11. 
T7T. 

MKKE Közép- és Kelet-Európai Kutatási Központ 
1093 Budapest, Dimitrov tér 8. 

ELTE Jogi Kar 
1364 Budapest, Egyetem tér 1-3. 

Budapest Főváros Levéltára 
1350 Budapest, Városház út 9-11. Pf.: 7. 
Lakáscím: 1139 Budapest, XIII., Szegedi út 6. 
T76I 

Csongrád Megyei Levéltár 
Hódmezővásárhelyi Fióklevéltára 
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. 

Nógrádi Sándor Múzeum 
3101 Salgótarján, Pf.: 3. 

Nógrád Megyei Levéltár 
3100 Salgótarján, Bem út 6. 

Nógrád Megyei Tanács VB. Művelődési Osztálya 
3100 Salgótarján, Rákóczi út 192. 

MKKE Munkagazdaságtani és Oktatásgazdaságtani 
Tanszék 
1093 Budapest, Dimitrov tér 8. 

Veszprém Megyei Levéltár 
8201 Veszprém, Tolbuchin út 12. Pf.: 152. 

Zala Megyei Levéltár 
8901 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. Pf.: 110. 

JPTE Történelmi Tanszék 
7604 Péqs, Ifjúság út 6. 
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KELLNER JUDIT 

KEMÉNY MÁRIA 

KIRÁLY FERENC 

KISS Z. GÉZA 

KISS JÓZSEF 

KLANICZAY GÁBOR 

KNÉZY JUDIT 

KOCSIS GYULA 

KOSJÁN LÁSZLÓ 

KOVÁCS ANDRÁS 

KOVÁCS ÉVA 

Ö. KOVÁCS JÓZSEF 

KOVÁCS KATALIN 

KÖVÉR GYÖRGY 

KRAJCÁR TAMÁSNÉ 

KUN ZSUZSA 

Budapest Főváros Levéltára 
1350 Budapest, Városház út 9-11. Pf.: 7. 
Lakáscím: 1113 Budapest, XI., Igmándi út 43. 
TUT. 

Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalat Műemléki 
Osztály 
1014 Budapest, Dísz tér 15. 
Lakáscím: 1025 Budapest, II., Törökvész út 
193/b. 

Magyar Néprajzi Múzeum 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. 

JPTE Történelmi Tanszék 
7604 Pécs, Ifjúság út 6. 
Lakáscím: 7625 Pécs, Kalinin út 34. II/4. 

KLTE BTK Szociológiai Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1. 

ELTE BTK 
1052 Budapest, Pesti Barnabás út 1. 

Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
1367 Budapest, Vajdahunyadvár, Pf.: 129 
Lakáscím: 1149 Budapest, XIV., Varga Gyula 
András park 16/b. fszt. 2. 

Kossuth Múzeum 
2700 Cegléd, Marx Károly út 5. 

Nógrád Megyei Levéltár 
3100 Salgótarján, Bem út 6. 

Lakáscím: 1067, Budapest, VI., Eötvös utca 42. 

Országos Széchenyi Könyvtár 
Magyarságkutató Csoport 
1828 Budapest, Budavári Palota F. épület 

Bács-Kiskun Megyei Levéltár 
6001 Kecskemét, Kossuth tér 1. Pf.: 77. 

MTA Regionális Kutatások Központja Regionális 
Tudományos Osztály 
1014 Budapest, Úri utca 49. 

MKKE Gazdaságtörténeti Tanszék 
1093 Budapest, Dimitrov tér 8. 
Lakáscím: 1221 Budapest, XXII., Ady Endre út 37. 

Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9701 Szombathely, Szabadság tér 4. 

József Attila MMK 
3100 Salgótarján, Tanácsköztársaság tér 13. 
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LABADY LAJOS 

LACKÚ MIHÁLY 

LÁCZAY MAGDOLNA 

LAKATOS ÉVA MÁRIA 

LENGYEL GYÖRGY 

LUKÁCS KATALIN 

MAJDÁN BÉLA 

MAJDÁN JÁNOS 

MARJANUCZ LÁSZLÚ 

MAZSU JÁNOS 

MELEGH ATTILA 

MOHAY TAMÁS 

MOLNÁR ANDRÁS 

MOLNÁR MÁRIA 

NAGY BEÁTA 

NAGY ENDRE 

Csongrád Megyei Levéltár 
Szentesi Fióklevéltára 
6600 Szentes, Kossuth tér 1. 

MTA Történettudományi Intézet 
1014 Budapest, Úri utca 51-53. 

Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskola 
4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 69. 
Lakáscím: 4400 Nyíregyháza, Móricz Zs. út 25. 

Statisztikai Szemle Szerkesztősége 
1525 Budapest, Keleti Károly út 5-7. Pf.: 51. 
Lakáscím: 1024 Budapest, II., Forint út 3. 

MKKE Szociológiai Tanszék 
1093 Budapest, Dimitrov tér 8. 
Lakáscím: 1014 Budapest, I., Úri út 37. 

KLTE BTK Történelmi Intézet 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1. 

Helytörténeti Gyűjtemény 
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 

JPTE Történelmi Tanszék 
7604 Pécs, Ifjúság út 6. 
Lakáscím: 7636 Pécs, Gyenis L. út 12. 

Móra Ferenc Múzeum 
6701 Szeged, Roosevelt tér 1-3. Pf.: 474. 
Lakáscím: 6723 Szeged, Gyöngyvirág út 20/a. 

KLTE BTK Új- és Legújabbkori Történelmi Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1. 
Lakáscím: 4027 Debrecen, Hámán Kató út 60. X/32. 

Lakáscím: 7629 Pécs, Frankéi Leó út 31. 

Magyar Néprajzi Múzeum 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12 

Zala Megyei Levéltár 
8901 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. Pf.: 110. 

Magyar Néprajzi Múzeum 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. 

MKKE Szociológiai Tanszék 
1093 Budapest, Dimitrov tér 8. 

ELTE BTK Szociológiai Intézet 
1052 Budapest, Pesti Barnabás út 1. 
vagy: 7604 Pécs, Ifjúság út 6. 

L. NAGY ZSUZSA MTA Történettudományi Intézet 
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1014 Budapest, Úri utca 51-53. 

NEMES LAJOS 

OBORNI TERÉZ 

ORTUTAY ANDRÁS 

ÓDOR IMRE 

ÖRY CSABA 

S. PALLÚS PIROSKA 

PÁLMÁNY BÉLA 

PAPP IMRE 

PAPP KLÁRA 

PAPP ZSUZSA 

PÉTERNÉ FEHÉR MÁRIA 

PETRIK JÁNOSNÉ 

PIFKÓ PÉTER 

SASFI CSABA 

SOÚS LÁSZLÚ 

SUDÁR KORtéLIA 

Heves Megyei Levéltár 
3301 Eger, Kossuth L. 9. Pf.: 76. 

Magyar Országos Levéltár 
1250 Budapest, Bécsikapu tér 4. Pf.: 3. 

Komárom Megyei Levéltár 
2501 Esztergom, Pf.: 51. 

Baranya Megyei Levéltár 
7601 Pécs, Kossuth L. út 11. Pf.: 392. 
Lakáscím: 7632 Pécs, Dóra út 2. 

MTA Szociológiai Kutató Intézet Társadalompolitikai 
Osztály 
1014 Budapest, Úri utca 49. 

Somogy Megyei Múzeum 
7400 Kaposvár, Május 1 út 10. 
Lakáscím: 7400 Kaposvár, Zaranyai ltp. 18/b. 

Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
1367 Budapest, Vajdahunyad-vár, Pf.: 129. 
Lakáscím: 1116 Budapest, XI., Sáfrány út 42. 

KLTE BTK Történelmi Intézet 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1. 
Lakáscím: 4032 Debrecen, Szabó I. tér 8. 
IX/72. 

KLTE BTK Történelmi Intézet 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1. 
Lakáscím: 4026 Debrecen, Bethlen út 39. 1/10. 

MKKE Szociológiai Tanszék 
1093 Budapest, Dimitrov tér 8. 

Bács-Kiskun Megyei Levéltár 
6001 Kecskemét, Kossuth tér 1. Pf.: 77. 

Nógrád Megyei Levéltár 
Balassagyarmati Fióklevéltára 
2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 26. 

Komárom Megyei Levéltár 
2501 Esztergom, Pf.: 51. 
Lakáscím: 2500 Esztergom, Rudas L. út 12. 

Magyar Néprajzi Múzeum 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. 

Magyar Országos Levéltár 
1250 Budapest, Bécsikapu tér 2-4. Pf.: 3. 

Magyar Országos Levéltár 
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SZABÓ JÁNOS 

SZABÓ LÁSZLÓ 

SZABÓ SAROLTA 

SZAKÁLY SÁNDOR 

SZALÁNCZAI GYÖRGY 

SZARVAS ZSUZSA 

SZASZKÓ ISTVÁN 

SZÉCSÉNYI MIHÁLY 

SZILI FERENC 

SZOMSZÉD ANDRÁS 

SZÖCS GÁBOR 

SZUHAY PÉTER 

TAKÁCS ÉVA 

TAKÁCS. PÉTER 

TELEK BÉLA 

1250 Budapest, Bécsikapu tér 2-4. Pf.: 3. 
Lakáscím: 1055 Budapest, V., Bihari János út 18. 

Komárom Megyei Levéltár 
2501 Esztergom, Pf.: 51. 

Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága 
5001 Szolnok, Kossuth tér 4. Pf.: 128. 

Jósa András Múzeum 
4401 Nyíregyháza, Benczúr tér 21. Pf.: 57. 
Lakáscím: 4400 Nyíregyháza, Ady E. út 13. 1/4. 

MN. Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4. 
Lakáscím: 1204 Budapest, XX.,, Eperjes út 88. III/9. 

Nógrád Megyei Tanács VB. Művelődési Osztálya 
3100 Salgótarján, Rákóczi út 192. 

MTA Néprajzi Kutató Csoport 
1250 Budapest, Országház út 30. Pf.: 92. 

Magyar Országos Levéltár 
1250 Budapest, Bécsikapu tér 2-4. Pf.: 3. 
Lakáscím: 1074 Budapest, VII., Csengeri út 17. 
fszt. 4. 

Budapest Főváros Levéltár 
1350 Budapest, Városház út 9-11. Pf.: 7. 
Lakáscím: 1041 Budapest, IV., Gács László út 17. 

Somogy Megyei Levéltár 
7401 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. Pf.: 91. 
Lakáscím: 7400 Kaposvár, Damjanich út 26-28. 

Nógrád Megyei Levéltár 
3100 Salgótarján, Bem út 6. 

ELTE BTK 
1052 Budapest, Pesti Barnabás út 1. 
Lakáscím: 1133 Budapest, XIII., Rajk László út 66. 
W/T. 

Magyar Néprajzi Múzeum 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. 
Lakáscím: 2040 Budaőrs, Szabadság út 140/III. 

Somogy Megyei Múzeum 
7400 Kaposvár, Május 1 út 10. 

Bessenyei György Tanárképző Főiskola Történelmi 
Tanszék 
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. 

Nógrád Megyei Levéltár 
3100 Salgótarján, Bem út 6. 
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TILCSIK GYÖRGY 

TÍMÁR LAJOS 

TÓTH ÁGNES 

TÓTH ANIKÓ 

TÓTH ISTVÁN 

TÓTH LÁSZLÓ 

TÓTH ZOLTÁN 

TÓVÁRI JUDIT 

TÖRÖK KATALIN 

TURBULY ÉVA 

TYEKVICSKA ÁRPÁD 

VAJDA ÁGNES 

VALECSIK ÁRPÁD 

VARGA LÁSZLÓ 

VÁRI ANDRÁS 

VIDÁNÉ FODOR ZSUZSANNA 

VÖRÖS KÁROLY 

ZACHAR JÓZSEF 

Vas Megyei Levéltár 
9701 Szombathely, Hefele Menyhért út 1. Pf.: 78. 

MTA Regionális Kutatások Központja Regionális 
Tudományos Osztály 
1014 Budapest, Úri utca 49. 

Bács-Kiskun Megyei Levéltár 
6001 Kecskemét, Kossuth tér 1. Pf.: 77. 

KLTE BTK Történelmi Intézet 
4010 Debrecen, Egyetem cér 1. 

Móra Ferenc Múzeum 
6701 Szeged, Roosevelt tér 1-3. Pf.: 474. 
Lakáscím: 6723 Szeged, Tápai út 26/b. 1/3. 

Lakáscím: 1013 Budapest, I., Attila út 1-3. 

MTA Néprajzi Kutató Csoport 
1250 Budapest, Országház út 30. Pf.: 29. 
Lakáscím: 1022 Budapest, II., Törökvész út 10. 

Bessenyei György Tanárképző Főiskola Könyvtári Szak 
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. 
Lakáscím: 4400 Nyíregyháza, Legyező út 54. 

Lakáscím: 2000 Szentendre, Anna út 5. 

Zala Megyei Levéltár 
8901 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. Pf.: 110. 

Lakáscím: 2651 Rétság, Petőfi út 52. 
vagy: 6723 Szeged, Hattyas sor 3. 

Központi Statisztikai Hivatal 
1024 Budapest, Keleti Károly út 5-7. 
Lakáscím: 1136 Budapest, XIII., Bajza út 9. 
Nógrád Megyei Tanács VB. Művelődési Osztálya 
3100 Salgótarján, Rákóczi út 192. 

Nógrád Megyei Levéltár 
3100'Salgótarján, Bem út 6. 

MMKE Közép- és Kelet-Európai Kutatási Központ 
1093 Budapest, Dimitrov tér 8. 

Bakony Múzeum 
8201 Veszprém, Lenin liget 5. 
Lakáscím: 8200 Veszprém, Dobi I. út 21/a. 

MTA Történettudományi Intézet 
1014 Budapest, Úri utca 51-53. 

Lakáscím: 1023 Budapest, II., Frankéi Leó út 21-23. 

Hadtörténelmi Közlemények Szerkesztősége 
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1014 Budapest, Kapisztán tér 2. 
Lakáscím: 1204 Budapest, XX., Eperjes út 58. 

Bécsi címei: 
1070 Wien, Stiftgasse 2. 
Privát: 1020 Wien, Hollandstrasse 4. 

MTA Szociológiai Kutató Intézet Társadalompolitikai 
Osztály 
1014 Budapest, Úri utca 49. 

Lakáscím: 1051 Budapest, V., József Attila út 1. 

Soros ösztöndíjas 

Központi Statisztikai Hivatal 
1024 Budapest, Keleti Károly út 5-7. 
Lakáscím: 2000 Szentendre, Rózsakert 15. 

B 1 2 1 7 2 8 





Kiadja: A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR, a 
Nógrád Megyei Tanács VB. Művelődési Osztálya anyagi támogatásával 

Felelős kiadó: Á. VARGA LÁSZLÓ 
Borítóterv: Presics Antal 
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7 u 






