BIHARI DIÉTA VII.

SZENDREI ÁKOS

A berettyóújfalui nemzetőrség megszervezése
1848 nyarán

Az 1848/49-es szabadságharc helytörténetének kutatása az ország számos
településén többnyire kiaknázatlan lehetőséget jelent az érdeklődők számára.
Mindenképpen ebbe a sorba tartozik Berettyóújfalu is. Dolgozatomban az
1848 nyarán lezajlott berettyóújfalui nemzetőrállítás általam fellelt forrásanyagának feldolgozására teszek kísérletet.1
A március 15-én Pesten megfogalmazott Tizenkét pont egyike, sorrendben az ötödik, „nemzeti őrsereg” felállítását követelte. Az áprilisi törvények
között megszülető 1848. évi XXII. törvénycikk a nemzetőrség megszervezéséről a következő szerint rendelkezik: városokban és rendezett tanácsú falvakban élő 20 és 50 év közötti, 200 pengő forint értékű házzal, vagy földdel,
valamint más községekben féltelekkel, vagy legalább 100 pengő forint évenkénti jövedelemmel rendelkező egészségileg alkalmas férfiak kötelesek a
nemzetőrségbe belépni. A kötelezetteken kívül a helyi hatóságok a nemzetőrségbe a rend fenntartásában érdekelt más (önkéntes) személyeket is besorozhattak. Az őrsereg tagjai maguk dönthettek arról, hogy gyalogos, vagy
lovas szolgálatot kívánnak ellátni, ill. szintén önállóan dönthettek tisztjeik
kilétéről is. A nemzetőrség tehát, az egyes települések rendőri, korabeli szóhasználattal élve „közbátorsági” feladatainak az ellátása céljából szerveződött meg. Marczali Henrik az alábbiakban látta az intézmény aktualitását:
„Nálunk úgy, mint első megalapításakor Franciaországban, kettős volt a jelentősége. Először is a birtokos osztályt fegyverzi fel a veszélyessé válható proletáriátus ellen, másodszor a fölfegyverzett nemzetet állítja szembe nem annyira a
külső ellenséggel, mint az udvar eszközével, a rendes seregekkel (…)”2
1

Az 1848/49-es nemzetőrség történetéről részletesen Urbán Aladár: A nemzetőrség és a
honvédség szervezése 1848 nyarán. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1973., és Bona Gábor: A
szabadságharc fegyveres ereje. In. A szabadságharc katonai története: Pákozdtól Világosig
1848/49. Szerk. Uő Budapest, Zrínyi Kiadó, 1998. 55–80. A bihari nemzetőrség történetéhez:
Ármós Endre: A nemzetőrség szervezése 1848-49-ben Bihar megye Érmelléki járásában. In.
Bihari Diéta II. Szerk. Ujváry Zoltán. Debrecen, 1999. 54–77.
2
Marczali Henrik: A legújabb kor története 1825–1880. Budapest, 1892. 621.
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A miniszterelnök 1848. április 21-i utasítását követően szerte az országban kezdetét vette a nemzetőrök összeírása, lajstromba vétele. A május 4-én
Váradolasziban megtartott bihari bizottmányi ülés rendelkezése értelmében a
megye öt járásában (Váradi, Sárréti, Érmelléki, Szalontai, Belényesi) két-két
választmány intézte a nemzetőrség összeírását. A sárréti nemzetőröket tartalmazó anyag vélhetően május végére lett összeállítva.3 Az összeírást a járási főszolgabíró ellenőrizte. A tisztséget kezdetben Csanády István, később
Csapó Lajos töltötte be. Az általam fellelt járási nemzetőrlista minden bizonnyal az ekkor elkészített összeírásnak egy későbbi változata. A májusban
összeállított járási nemzetőrlista kiegészítéseként ugyanis a nevek mellett a
megjegyzés rovatban olyan – a nemzetőrség szervezésével és kiállításával
kapcsolatos – adatokat (önkéntesség, honvédszolgálat, tábori szolgálat, stb.)
tartalmaz, amelyek csak hónapokkal később váltak aktuálissá, így az eredeti
összeírásokban természetesen nem szerepelhettek.

3

Hajdú-Bihar Megyei Levéltár (továbbiakban HBML) IV.B.101. b. 16. d. 942. A Sárréti
járás nemzetőreinek összeírása (1848. december 20.). Feltételezhetően ez az eredeti anyag
másolata, kiegészítése. A dokumentum a járás minden településére kiterjed és azonos rendszerben tartalmazza a helyi nemzetőrök adatait (járáson belüli sorszám, név, életkor, családi
állapot, gyermekek száma, tisztség, megjegyzés). A járás minden települését tartalmazó öszszeírás mellett készültek más, egy-egy településre vonatkozó nemzetőrlisták is: HBML
IV.B.101. b. 18. d. a579. A berettyóújfalui és a berettyószentmártoni nemzetőrök összeírása.
A jelzet alatt szereplő listák azonos rendszerben adják meg a nemzetőrök adatait (településen
belüli sorszám, tisztség, név, életkor, házszám, alkalmasság, saját fegyver léte, nemzetőri
képzettsége, megjegyzés). Az iratok keltezésének ideje ismeretlen. Az előzőhöz hasonló:
HBML IV.B.101. b. 18. d. ad579. A berettyóújfalui és a berettyószentmártoni nemzetőrök és
népfelkelők összeírása. A jelzet alatt szereplő összeírások a később visszavont Bihar megyei
népfelkelés elrendelésekor készültek és ennek megfelelően településenként előbb a helyi
nemzetőrök, majd a település összes 18 év feletti férfitagjának adatait tartalmazzák (házszám,
településen belüli sorszám, név, családi állapot, életkor, megjegyzés). A települési anyag
hiányos. Az irat keletkezésének pontos ideje ismeretlen, azonban valószínűsíthető, hogy a
sárréti összeírások is közel azonos időszakban készültek el, mint a vele azonos levéltári csomóban található Érmelléki járás összeírásai. Hegyközkovácsi népfelkelési összeírásán 1848.
november 11-i dátum szerepel.
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Sárréti járás
nemzetőrség
létszáma
összlakosság

Érmelléki járás
4

Bihar vármegye
5

Hajdú kerület

6151

5424

14 000

57696

912337
6,7 %

689368
7,9 %

4988039
2,8 %

6652110
8,7 %

1. táblázat: Sárrét népességének és nemzetőrlétszámának összehasonlítása más
közigazgatási egységekkel

A Sárréti járás nemzetőr-összeírásának elemezhetőségére törekedve, a
fentebbi adatokat kiegészítettem az egyes települések demográfiai adataival.11 (1. Mellékelt) A nemzetőrlista adatait áttekintve elmondható, hogy a
járásban összesen 6151 nemzetőr összeírására került sor. Ez esősorban azt
jelenti, hogy a törvény által meghatározott életkorban és cenzus mellett, enynyi nemzetőrségre alkalmas férfi élt a járás területén. Az összeírás azonban
nem csak a cenzus felettieket tartalmazza, hanem az önkénteseket is, akik
nem rendelkeztek a törvény által megkövetelt tulajdoni háttérrel, vagy adóminimummal.
A Sárréti járás 91233 fős össznépességének kb. 6,7%-a szerepel a nemzetőrlistán. Ez az arány kedvezőbb az (Erdély nélküli) országos összeírás
megyei adatainál, amelynek átlaga kb. 5,7%-ra tehető.12 A járás adatait öszszehasonlítva az érmelléki nemzetőrség adataival láthatjuk, hogy bár számértékét tekintve magasabb annál, arányaiban némileg elmarad attól. Bihar
vármegye teljes nemzetőrlistájához képest a sárréti arány azonban kimagaslónak számít, több mint a kétszerese a megyei átlagnak. Hozzá kell tenni,
hogy a bihari adatok messze elmaradnak az országos megyei átlagtól, annak
mintegy felét adják ki. A kedvezőtlen megyei adat az összlakosságon belüli
magas (kb. 42%) nemzetiségi arányoknak tudható be. A térség szlovák és
főleg román lakossága nem kellőképpen volt motiválható a nemzetőrség
szervezése során. 1848 tavaszán Biharból érkezett az első jelentés, amely a
4

Ármós E. 1999. 64.
Urbán A. 1973. 381.
6
Uo.
7
A járás összlakosságához felhasználtam Fényes Elek: Magyarország geográfiai szótára,
mellyben minden város, falu és puszta betűrendben körülményesen leíratik. Pest, 1851.
[Elektronikus kiadás. Arcanum DVD konyvtár IV. Családtörténet, heraldika, honismeret.
Budapest, Arcanum, 2003.]
8
Uo.
9
Fényes Elek: Magyarország leírása. II. rész. Pest, 1847. 385.
10
Fényes E. 1847. i. m. 476.
11
A települések demográfiai adataihoz Fényes E. 1847. és Uő: Magyar Országnak, s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai és geográphiai tekintetben. Negyedik
Kötet. Pest, 1839.
12
Urbán A. 1973. 70–71.
5
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románság nemzetőrséggel szembeni bizalmatlanságáról adott hírt. A megyében több, nagyarányú nemzetiségi lakossággal rendelkező településeken
később fel is függesztették a nemzetőrség szervezését.13
Az országos szinten kedvezőnek mondható sárréti nemzetőr állítási arány
minden bizonnyal a járás viszonylag csekély hányadot képviselő, kb. 8%-ra
tehető nemzetiségi népességének és a nemesség magas, 6,2%-os arányának
volt köszönhető. Ezzel szemben a térségben a nemzetőrök össznépességen
belüli arányát nem befolyásolhatta pozitívan a jelentős vagyoni-, ill. adócenzus. A legalább féltelekkel rendelkező parasztgazdák száma csekély volt, a
majorsági földek nagy arányt tettek ki, emellett a földművelésnek a vizenyős, lapályos árterek is gátat szabtak, s ezek együttesen nyomasztóan szűkös földviszonyokat eredményeztek a járásban. A parasztság köréből vagyoni alapon nemzetőri szolgálatra kötelezhetők aránya nem érhette el az országos átlagot.14 Mindazonáltal a nemzetőrség arányát kedvezően befolyásolhatta a Sárrét számos településében élő hajdúhagyomány, amely a korábbi
ún. kishajdú városokban és hajdútelepeken a derecskei Eszterházyuradalmon belül is nagy jelentőséggel bírt.15 A járási nemzetőrarányokat
összevetve a közeli és e téren országosan a legmotiváltabb területekhez tartozó Hajdúkerület adataival, láthatjuk, hogy az eltérés mindössze kb. 2%,
nem szignifikáns.
A sárréti nemzetőrök adatait településenként áttekintve megállapíthatjuk,
hogy a legnagyobb létszámú kontingenssel Derecske (535 fő), Kaba (417 fő)
és Mezőkeresztes (411 fő) rendelkeztek. Az összlakosság és a nemzetőrség
arányát tekintve, pedig Tépe (16,2%), Mezőkeresztes (15,2%) és Nagyrábé
(13,9%) mutatnak a legkedvezőbb számokat. A felsorolt települések arányszámait vizsgálva az eredmény Derecske, Kaba és Tépe esetében mindenképpen összefüggésben állhatott a hajdúmúlttal, Nagyrábé esetében valószínűleg a település széles határának és ezen belül kis területre kiterjedő major13

Uo. 31.
Az Orosz István által a járásra alkalmazott 1570 jobbágytelket alapul véve, féltelekkel
számolva legkedvezőbb esetben is csak 3140 telkesgazda lehetett kötelezhető a szolgálatra. A
járásban összeírt nemzetőrség 6152 fő csaknem pontosan másikfelét (3012 fő), a legalább
féltelekkel rendelkező nemeseknek, a túl nagy számot nem képviselő kereskedőknek és iparosoknak, valamint a cenzus alá nem eső önkénteseknek kellett kitenniük. A telekviszonyokhoz
lásd Orosz István: Berettyóújfalu agrárviszonyai a XVII-XIX. században. In: Berettyóújfalu
története. Szerk.: Varga Gyula. Berettyóújfalu, 1981. 274–275
15
A sárréti hajdúkérdéssel kapcsolatban lásd Rácz István: Berettyóújfalu a török hódoltságtól a jobbágyfelszabadításig. In:. Berettyóújfalu története. Szerk.: Varga Gyula. 1981. 215.
Szendrey István: A bihari-berettyóújfalui hajdúk. In. Berettyóújfalu története 1981. Szerk.:
Varga Gyula. 221–229. Uő: Egy alföldi uradalom a török hódoltság után. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1968., Papp Klára: Mezővárosok a 18. századi bihari magánbirtokon. In: Annales
Tataienses II. A mezőváros, mint uradalmi központ. Tata, Mecénás Közalapítvány, 2001. és
Nyakas Miklós: A bihari kishajdú városok története. Debrecen, 2005.
14
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ságnak volt köszönhető. A legalacsonyabb nemzetőrlétszámokat Szerep (3
fő), Szakál (5 fő) és Mezőpeterd (8 fő), arányszámokat pedig Szerep (0,3%),
Szakál (0,7%) és Vértes (1,3%) neve mellett találhatjuk meg. Ezek egyike
sem volt korábbi hajdú település, és általában szűk és vizenyős határral rendelkeztek, ill. Vértes esetében viszonylag nagyszámú román lakossággal kell
számolnunk. Szerepről Fényes Elek is megjegyzi 1851-ben megjelent könyvében, hogy lakosai nagyon szegények.16
Az országos jelenségekhez hasonlóan a sárréti nemzetőrállítás egyik legfontosabb kérdése az önkéntességhez kapcsolódik. A nemzetőrök nagyobb
része a tulajdoni cenzussal rendelkező népességből kötelezően került felállításra, ennél lényegesen kisebb hányadról van szó a kvalifikációt el nem érő
önkéntesek szempontjából. Országos szinten az önkéntesek aránya kb. 5%-ra
tehető, ezzel szemben a Sárréten négyszer ennyi, kb. 20% az önkéntes nemzetőrök aránya. Az országosan jellemző cenzus alattiak mellett itt egyfelől a
20. évüknél fiatalabbak, vagy 50. évüknél idősebbek, másfelől a „gazdai
hatalom alatt állók”, főleg pedig az adott településen háztulajdonnal nem
rendelkezők léptek be önkéntesen a nemzetőrök soraiba.17
A járás nemzetőrségének másik fontos kérdése a lovas nemzetőrség szolgálatával függ össze. Az országos arányokat tekintve a nemzetőrség összlétszámának kb. 1,5%-át tette ki a lovasok aránya. Az alföldi megyékben azonban a lovasság szerepvállalására komolyan lehetett számítani. A sárréti nemzetőrségen belül 199 lovas nemzetőr lett lajstromba véve, s így az összlétszám kb. 3,23%-a a lovasok aránya, ami több mint a kétszerese az országos
átlagnak. A járáson belül a lovasok számát tekintve Bors (44 fő), Kaba (36
fő), Báránd (21 fő), az arányokat vizsgálva, pedig Bors (34,4%), Mezősas
(34,14%) és Berettyószentmárton (31,6%) állnak az élen. Összehasonlításul,
a városok között országosan kimagasló aránnyal rendelkező Debrecenben a
nemzetőrség 16,7% volt lovas, a Hajdúságban pedig ez az arány kb. a teljes
létszám ¼-ére tehető.18 Bihar megyében két lovas nemzetőr század alakult,
az egyik az Érmelléken, a másik pedig a Sárréten. Sajnos a megyei nemzetőr
lovasság pontos létszámáról nincs tudomásunk, de az tény, hogy 1848 szeptemberében 600 lovasnak elegendő felszerelés érkezett a megyébe.19 A bihari
lovas nemzetőrséggel kapcsolatban mindenképpen meg kell jegyezni, hogy
Hegyesi Márton Bihar vármegye 1848-1849-ben című – eredetileg 1885-ben
16

Fényes E. 1851.
Országos szinten az önkéntesek motivációjának fokozására a mobil nemzetőrség általános
zsoldilletményén túl egyes települések az összeg több mint háromszorosát juttatták a csatlakozóknak. Emellett a nemzetőri szolgálatra kötelezettek köréből többen maguk helyett önkénteseket fogadtak föl és az állami, helyi illetmény mellett még egyénileg fizetett „felpénzek” is
kifizetésre kerültek.
18
Urbán A. 1973. 113.
19
Uo.
17
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napvilágot látott - munkájában a lovasságról, mint a konzervatív elemek
gyülekezetéről tesz említést.20
* * *
Az alábbiakban Berettyóújfalu 1848-as nemzetőr-összeírásának elemzésére összpontosítok.21 A XIX. század közepén Újfalu és Szentmárton együttesen 6273 fős összlakossággal rendelkezett, és az összesített nemzetőrlistán
235 név szerepelt, a nemzetőrállítás aránya így 3,75 %-os. Ez az adat annak
ellenére, hogy a sárréti járási átlag (6,7 %)kb. felének felel meg, a Bihar megyei 2,8%-os átlag ismeretében nem értékelhető kevésnek. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a viszonylag alacsony megyei adat azért alakulhatott
ki, mert a román többségű településeken legtöbb esetben felfüggesztették a
nemzetőrség szervezését. Az 5,7%-os országos arányt tekintve a különbség
ugyancsak nem nevezhető csekélynek, de a 4 és 8%-os jellemző szélsőértékek közül az alsótól nem számottevő az eltérés. Az országos átlagnál valamivel alacsonyabb nemzetőr állítási arány azonban semmiképp sem a (két)
település motiválatlanságából adódott. Mint, ahogy azt korábban is jeleztem
a nemzetőrség megszervezése nem toborzással történt, hanem a törvénynek
megfelelő életkorú és abban limitált tulajdonnal, vagy adóhányaddal rendelkezők számára volt kötelezővé téve. Tehát sokkal inkább a mezőváros lakóinak anyagi-társadalmi helyzetére enged következtetni. Berettyóújfalu esetében főleg a település túlnépesedettsége okozhatta azt, hogy a féltelekkel rendelkezők száma még az országos viszonylatban csekély járási átlagnál is
kevesebb lehetett.22 A XVII. században a hajdúszabadság, majd később az
uradalmon belüli taxás jogállás és fejlett önkormányzatiság hosszú időn át
nagy számban vonzotta a betelepülőket. Ezzel szemben a település határában
a szabályozatlan vízrendszer korlátozott földhasználatot tett lehetővé és
meghatározta a belső telekrendszer tágításának lehetőségét is. A településen
élő nemesek magas száma ellenére közülük viszonylag kevesen rendelkeztek
saját birtokállománnyal, köreikben jelentős volt a földesúri telken gazdálkodó armalista nemesek aránya. Mindennek ellenére, ha Berettyóújfalu és Berettyószentmárton adatait külön kezeljük, láthatjuk, hogy az Újfalura számolt
4,3%-os nemzetőrarány jóval közelebb áll az országos átlaghoz. A
Szentmárton össznépességéből kimutatható 1,5%-os arány pedig a falu saját20

„Sajátságos benyomást tett azon körülmény, hogy a kiinduló nemzetőrök [ti. lovas nemzetőrök - Sz.Á.] legnagyobb részint a konzervativek korteseiből állottak, alig volt köztük a
volt liberális párt egy-két kortese.” Hegyesi Márton: Bihar vármegye 1848-1849-ben. Debrecen, 2000. [Eredeti kiadás: Nagyvárad, 1885.] 75.
21
A vizsgálat során a település mai helyzetéből kiindulva az akkori mezőváros adatait kiegészítem a szomszédos Berettyószentmárton adataival. Berettyóújfalu nagyközség és Berettyószentmárton község 1970. június 1-én egyesült, majd 1979. január 1-én kapott városi rangot.
22
Rácz I. 1981. 202., ill. Orosz I. 1981. 275–277.
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ságos helyzetéből adódott. Egyrészt abból, hogy jelentős volt a zsellérek
által művelt majorsági földek aránya, másrészt abból, hogy a maradék föld
kisszámú – legtöbbször Berettyóújfaluban élő – birtokos nemes tulajdonában volt.
A két település által felállított nemzetőrök között a 10,21%-ot (Berettyóújfalu 9,72%; Berettyószentmárton 15,8%) kitevő önkéntesek aránya jóval
meghaladja az országos szinten jellemző 5% körüli mértéket, de a járási
17,6%-os átlagtól elmaradt. Nem volt jellemző a 20. év alatti önkéntesek
besorozása, erre mindössze egy alkalommal került sor az összeírás szerint,
50. év felettiek pedig nem kerületek a listára. Viszonylag nagy számot tettek
ki az önkénteseken belül a település területén házzal nem rendelkezők (12
fő; 5,12%). Ezzel szemben elenyésző volt a maguk helyett fölfogadott önkéntest állító nemzetőrségre kötelezett polgárok 2 fős (0,85%) száma.
A Berettyóújfaluban és a Berettyószentmártonban összeírt nemzetőrök
között 3,4%-ot tett ki a lovas szolgálatot teljesítők aránya. Ez az országos
arány kétszeresének felel meg, de az alföldi települések között inkább átlagosnak tekinthető. Ennek kapcsán Újfalu esetében is érzékelhető az az országos tendencia, miszerint a gyalogsági tisztek több esetben a lótartók közül
kerültek ki. Ez a jelenség mindenképpen a tiszteknek választott lakosok településen belüli gazdasági-társadalmi súlyát és tekintélyét látszik igazolni. A
nemzetőrök névsorát összevetve a település egy néhány évvel későbbi lóösszeírásával azt láthatjuk, hogy az összesen három magasabb tiszti rangot
(1 főhadnagy, 3 alhadnagy) kapott nemzetőr közül két alhadnagy a település
lótulajdonosai közül került ki.23 Berettyóújfalu legmagasabb tiszti rangot
kapott nemzetőre, a kapitányként számba vett Bagos(s)y József lovas szolgálatot teljesített, azonban neve nem szerepel az 1853-as ló-összeírásban, sőt a
nemzetőrlajstromban is a településen belül házzal nem rendelkező önkéntesként van felsorolva. Ahogyan arra már a járás adatainak elemzésekor utaltam
Szentmárton lovas nemzetőrei (az összes nemzetőr 31,6%-a) kimondottan
tekintélyes csoportot alkotnak az összeírásban. Előrebocsátható, hogy ez
mindenképpen a nemesség – az egyébként kisszámú – nemzetőrségen belüli
szokatlanul magas arányával magyarázható.
A körültekintő részletességgel elkészített nemzetőrlisták segítségével elvégezhetjük Berettyóújfalu és Berettyószentmárton nemzetőreinek korosztályonkénti áttekintését is. (2. Melléklet) A településeken felállított nemzetőr23

HBML V.B. 420. c. 17. 2096. Az 1852-es berettyóújfalui ló-összeírás. A dokumentum
feldolgozásához Török Péter: Egy berettyóújfalui ló-összeírás 1853-ból. In. A Bihari Múzeum
Évkönyve X-XI. Szerk.: Kállai Irén. Berettyóújfalu, 2006. 91–96. Ezt a vélekedést támasztja
Papp Tamás lótartógazda, 1848-as gyalogos nemzetőr esete is, aki a feldolgozás szerint 2-dik
alhadnagyi rangot kapott. Társadalmi tekintélyét igazolja későbbi pályafutása: 1853-ban főbíró, majd 1867 után tiszteletbeli szolgabíró volt.
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ségen belül a legszélesebb korosztályt a 31–40 (38,7%), ill. a 26-30 (22,6%)
éveik közöttiek adták, akik együttesen az összlétszám több mint 60%-át teszik ki. Közülük az önkéntesek aránya 6,6%-ot, ill. 7,5%-ot mutat. Ezek a
korosztályok a meghatározóak a tisztek tekintetében, ők adják ugyanis a
ranggal rendelkezők (27%+ 18%) 45%-át, valamint az állami, vagy helyi
funkciót, ill. polgári állást viselő nemzetőrök (45,5% + 18,2%) 63,6%-át. A
lovasok számában a várakozással szemben nem játszanak túlságosan nagy
szerepet. A lajstromba vett nemzetőrök közül szintén jelentős arányt tett ki a
25 éves kornál fiatalabb korosztály, akik a teljes létszám 1/5-ét jelentették.
Közülük meglehetősen sok (24%) az önkéntes, akik maradéktalanul a tábori
szolgálatot vállalók (!) közé tartoznak. Ebben a korosztályban azonban elenyésző a tiszti feladatot, vagy lovas szolgálatot ellátók száma, és az állami,
helyi, vagy polgári állással rendelkezők is szűk csoportot alkotnak. Az összlétszámból szintén hasonló hányadot (22,6%) képviselnek 26-30 év közöttiek. Közülük az önkéntesek 7,5%-ot tesznek ki. Ők adják a tisztek 18%-át, és
az állami funkciókat, vagy polgári állást ellátók szintén 18%-át. Érdekes
módon ebből a korosztályból került ki a település mindkét, maga helyett
fegyverest állító nemzetőrségre kötelezett lakosa is. Meg kell jegyezni, hogy
a lovas nemzetőrök tekintetében 62,5%-ot képviselve ez a legjelentősebb
korosztály. A 41 év felettiek az összes nemzetőr kb. 15,7%-át adták. Ez azért
is nagy jelentőségű, mert meglehetősen sok közülük az 50 éves korhatárt
egy-két évre megközelítők száma. Érthetően alulreprezentáltak az önkéntesek és a táborban szolgálók körében (4,16%). A helyi funkciót, vagy polgári
tevékenységet ellátók közül azonban 27,3%-ot tesznek ki, és ugyanekkora a
jelentőségük a tiszti feladatot ellátók körében is. A rendelkezésünkre álló
nemzetőrlista egyik érdekessége, hogy két ízben 50. évüket betöltött lakosok
összeírását is tartalmazza, méghozzá nem az önkéntesek, hanem a szolgálatra kötelezettek közé írva.
Fontos kérdésként merül fel, hogy milyen lehetett a nemzetőrlistákon szereplők társadalmi, felekezeti, nemzetiségi összetétele. (3. Melléklet) Az öszszeírások során a kérdezőbiztosok erre vonatkozóan csak részlegesen jegyeztek fel adatokat. Ahogyan már fentebb is utaltam rá, a különböző lajstromok
összesítésével kitűnik, hogy mekkora csoportot képeznek az összeírásban
szereplő állami, vagy helyi funkciót, ill. polgári állást betöltő személyek.24
Megállapíthatjuk, hogy Berettyóújfaluban a nemzetőrök közé sorozták a
település több hivatalt betöltő tagját (11 fő: Matólcsi Gergely adószedő, Kovács József tanító, Szilágyi Lajos jegyző, Kalivoda János gyógyszerész,
Csóha István tanító, Füredi Mihály lelkész, Pajó Albert ispán, Bernáth Ká24

Ebben a tekintetben leginkább hasznosíthatóak a nemzetőrök mellett a teljes férfinépességet összesítő lajstromok, amelyek a népfelkelésben résztvevő lakosság adatait tartalmazzák:
HBML IV.B.101. b. 18. doboz, ad579.
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roly tanító, Kiss Imre csendbiztos, Róth Gáspár orvos, Kasza József tanító),
de majdnem ekkora csoportjuk (7 fő: Spinzer Sámuel rabbi, Csöreg Imre
kisbíró, Derecskei Mihály kisbíró, Szatmári József csendőr, Jakab Sándor
csendőr, Kiss Imre csendőr, Böszörményi Sándor csendőr) ki is maradt a
listából, pedig koruk alapján ott lett volna a helyük, és nem valószínű, hogy
nem rendelkeztek a megfelelő tulajdoni, vagy adózási kondíciókkal.25 A
berettyószentmártoni népfelkelési összeírás sajnos nem jelöli pontosan az
életkort (alkalmanként: öreg), ennek alapján nem tudhatjuk biztosan, hogy
több hivatalviselő, vagy társadalmi állást betöltő személy (7 fő: Mitskei Ferenc lelkész, Szabó Pál lelkész, Kálmán András mérnök, Tikász Péter főbíró,
Szilágyi Imre kisbíró, Bársó Sámuel kisbíró, Bod János tanító) a törvény
szerint nemzetőrségre kötelezett lehetett-e.26 Mindazonáltal megjegyzendő,
hogy a szentmártoni nemzetőrök között egyetlen funkciót, vagy állást betöltő
személyt sem írtak össze. A nemzetőrszolgálat alóli felmentés országos szinten is jellemző volt, elsősorban a minisztériumi tisztviselők, a posta és vámhivatalok tisztviselői, majd a papok, tanítók és gazdatisztek részére. Az országos viszonyokat tekintve, a települések közigazgatási vezetőit, a főbírókat
és kisbírókat több alkalommal máshol sem írták be a nemzetőrök közé. Számos településen jellemző volt, hogy a régi polgárőrség nem, vagy csak részlegesen lett tagja a nemzetőrségnek. Valószínűleg hasonló történhetett Berettyóújfaluban is.27
A berettyóújfalui listában minden bizonnyal számolhatunk a mezőváros
kereskedőinek és iparosainak a részvételével is, akik valószínűleg az adóminimum alapján, esetleg az önkéntesek között kerülhettek a nemzetőrségbe.
Sajnos őket a lista nem jelöli meg külön, így a most rendelkezésre álló források alapján közelebbi nem mondató róluk. Szentmártonban, pedig kereske25
A berettyóújfalui nemzetőr összeírás anyagát összevetve az HBML IV.A 4. C. 16 jelzetű,
1841-ben a Nemzeti Színház építésére kivetett hozzájárulás névszerinti jegyzékével, látható
néhány ellentmondás a két lista között. Az 1841-ben orvosként feltüntetett Lonovits Miklós
rajta van az 1848-as listákon is, de nem orvosként szerepel. Mások azonban (Füredi Miklós,
Kasza József) az 1841-es és az 1848-as listákon is azonos funkcióval szerepelnek, többen
pedig (Molnár József gyógyszerész, Kis Benjámin tanító, Tóth János tanító) egyáltalán nincsenek rajta az 1848-as listákon. Az 1841-ben is összeirt Karátson Pál tanító neve megjelenik
a népfelkelési jegyzékben, a nemzetőrlistán azonban kora miatt nem szerepel. Szoboszlai
István főbíró ugyancsak kora miatt maradt ki a listáról, de fia ifj. Szoboszlai István szerepel a
nemzetőrök között. A módszertant tekintve lásd Petró Leonárd: Az érmelléki nemesség vagyoni tagolódása a XIX. század első felében. In: Érmelléki kalauz I. Egy kistérség rekonstrukciója. Szerk. Kőrösi Zoltán – Veliky János-Szendrei Ákos. Debrecen, 2005. 79–91. o.
26
A berettyószentmártoni nemzetőr-összeírásokat szintén összevetve a falura értendő 1841es Nemzeti Színház építésére kivetett hozzájárulással azt láthatjuk, hogy a hivatalviselők,
vagy polgári állást vállalók tekintetében nagy átalakulás zajlott le. Egyedül csak a falu jegyzője Töltési Benedek szerepel mindkét listán, az 1841-es összeírás hat másik szereplője nincs a
nemzetőrök és a népfelkelésre összeírtak között.
27
Urbán A. 1973. 55–67.
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dők és iparosok nagy valószínűséggel nem vettek részt a nemzetőrség munkájában.
A nemzetőrök társadalmi összetételének másik fontos kérdése a nemesség arányának tisztázása. Berettyóújfalu korábbi nemesi-birtokosi összeírásai, valamint Osváth Pál lejegyzése alapján tudhatjuk, hogy a településen és
a hozzá tartozó pusztákon (a herceg Eszterházy család mellett) az Aranyos, a
Bagossi, a Bod, a Borbély, a Csanády, a Csiffy, a Csőregh, a Czirják, a
Dőry, a Fejér, a Fényes, a Fodor, a Fónyagy, a Gaál, a Gombos, a Guthy, a
Hadházy, a Harangi, a Jámbor, a Karácsony, a Kovács, a Lonowich, a Lőrinczi, a Miskólczy, a Molnár, a Nagy, az Osváth, a Piskólthi, a Pongrácz, a
Révész, a Szilágyi, a Tardi, a Török, a Varga, a Veress, a Végh és a Zsebő
családok tartoztak a nemesség soraiba.28 Annak ellenére, hogy ezek közül
több családnevet nem találunk meg a nemzetőrlistákon, az elmondható, hogy
a nemzetőrök legkevesebb ¼ része a nemesség soraiból került ki. A XVIIIXIX. század fordulóján a mezőváros összlakosságának kb. 12%-a tartozhatott a nemesek közé,29 a fél évszázaddal későbbi nemzetőrök között, pedig
ennek az aránynak legalább a kétszerese mutatható ki. A fentebbi családneveket viselők egyike sem önkéntesen csatlakozott a nemzetőrséghez, hanem
a törvény hatálya alatt, amely szintén azt igazolja, hogy megfeleltek a tulajdoni, vagy adóminimumnak. Némileg segíthet a tájékozódásban az összeírások azon pontja, amely a listában szereplők saját fegyvereiről ad képet. Berettyóújfaluban 17 saját fegyverrel (dzsida, kard, házpuska) rendelkező volt a
nemzetőrök között, és ezek döntően a nemesség között számon tartott családokból kerültek ki, mások pedig a helyi társadalmi, közigazgatási funkciót,
vagy állást (kisbíró, csendbiztos, orvos, gyógyszerész) viselők soraiból adódtak össze. A kapott adatokat igazolja a már említett 1841-ben kibocsátott
Nemzeti Színház építésére kivetett hozzájárulás jegyzéke is. Az ott szereplő
nevek, családnevek (139 név, ebből 126 férfi név) legnagyobb része rajta
van a nemzetőrlistán is, azonban ez a névsor nem csak a nemeseket, hanem a
megfelelő adóval rendelkező összes népességet tartalmazza, ezért teljesen
pontos képet ennek a bevonásával sem lehet kialakítani.30 Berettyószentmárton esetében némileg tisztább képet lehet alkotni, mert a kisebb összlakosság
és nemzetőrkontingens miatt áttekinthetőbb a helyzet. A faluban és a hozzá
28
HBML IV.A.12. a. 2. Berettyóújfalu 1796/1799-es nemesi összeírása, valamint ennek
kiegészítésére Kováts Z. 1983. 146–151. Az Osváth által elkészített lista csak az 1840-es
országgyűlés családokra jutó költségkivetését tartalmazza, tehát csak a jelentősebb birtokos
nemesi családok lehetnek rajta, holott tudvalevő, hogy Berettyóújfaluban jelentős volt az
armalista nemesek csoportja is. Osváth Pál: Bihar Vármegye Sárréti Járása leírása. Debrecen,
1996. [Első kiadás: Nagyvárad, 1875.] 164.
29
Papp Klára: Együtt élő nemesek és jobbágyok érdekkonfliktusai a XVIII. századi Bihar
megye mezővárosaiban. In: HBML Évk. XVI. 1989. 21.
30
HBML IV.A 4. c. 16.
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kapcsolódó pusztákon az Osváth-féle lista (a b. Rudnyánszky és a Dessewffy
családok mellett) a Baranyi, a Dantsházy, a Detzky, a Dienes, a Fonyad, az
Izsák, a Jakó, a Koós, a Leszkay, a Mészáros, az Orbán, a Ritoók, a Sándor,
a Szebeni, a Szilágyi, a Törös, az Újhelyi és a Vitális birtokos nemesi családokat sorolja fel.31 E családnevek sem szerepelnek maradéktalanul a falu
nemzetőreinek listájában, azonban a nemesség soraiból kikerülő nemzetőrök
döntő többsége itt határozottan kimutatható. Berettyószentmártonban a nemzetőrlistákon szereplők több mint 70%-a a nemesség soraiból került ki.32 A
saját fegyverrel rendelkezők és ez esetben különösen a lovas nemzetőrök
magas aránya is ezt látszik igazolni. A bizonyosságot ebben az esetben is
erősíti a falura 1841-ben kivetett színházépítési jegyzék, amelynek névanyaga - különösen a családnevek tekintetében - szinte maradéktalanul megjelenik a nemzetőrlistában is. Érdekes, hogy itt éppen fordított arányokról kell
beszélni mint Újfaluban, míg a színházépítési kivetés 88 (77 férfi név) nevet
tartalmaz, a nemzetőrlista csak 19-et.33
A nemzetőrlistán szereplő parasztság létszámának hozzávetőleges megbecsüléséhez a település és határának telki állományából, valamint a telek-,
vagy telekrész-tulajdonosok számból lehet kiindulni. Az Orosz István és
Rácz István által a Berettyóújfalu története című kötetben közölt adatokra
támaszkodva a mezőváros 1848-ban tulajdonossá vált parasztsága összesen
56 5/8-ad telekkel rendelkezett, ami fél telekkel – mint a nemzetőri cenzus
minimális mértékével – számolva legfeljebb 113 családfőt, tehát szolgálatra
kötelezhetőt feltételez. Nyilvánvaló azonban, hogy a telekbirtokok mérete
nem igazodott a cenzushoz, tehát ennél csak kevesebb személy jöhet szóba.
Eltérő adatokkal számol Oláh József, aki arra a következtetésre jut, hogy a
telkesek átlagosan kb. 1/3-ad telekkel rendelkeztek.34 Mindez arra enged
következtetni, hogy Berettyóújfaluban a nemzetőrségen belül a parasztság
száma jóval 113 alatt lehetett, felső értékként, pedig semmi esetben sem haladhatta meg az összlétszám ½-ed részét. Berettyószentmártonban ezzel
szemben a parasztság soraiból érkezőket csak az önkéntes nemzetőrök között
feltételezhetünk. Egyrészt ezt támasztja alá a magas nemesi részvételi arány,
ill. erre következtethetünk a település birtoklásszerkezetéből is, a korábbi
zsellérfalu földje ugyanis nem került át a személyében felszabadult parasztság tulajdonába.35
31

Osváth P. 1996. 147. Ezzel összhangban Kováts Zoltán: A népesség története. In: Beretytyóújfalu története. Szerk.: Varga Gyula 1981. 158–159.
32
Berettyószentmárton XVIII. század végi összlakosságában 15,6%-ra tehető a nemesek
aránya. Kováts Z. 1981. 161. o.
33
IV. A 4. c. 16.
34
Oláh József: Fejezetek a sárréti települések történetéből. In: HBML Évk. XIV. 1987. 30–31.
35
Orosz I. 1981. 274.
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A berettyóújfalui nemzetőr-összeírások sajnos nem térnek ki a listában
szereplők felekezeti hovatartozására. Így nem állapítható meg pontosan a
település nemzetőrségének felekezeti szerkezete, azonban azt nagy biztonsággal feltételezhetjük, hogy a nemzetőrök kb. 90 %-át a református vallásúak tették ki. Néhány százalékos lehetett a római és a görög katolikusok részvétele, ők csak pár tucatnyian éltek a településen. A nemzetőrség tevékenységében természetesen részt vettek a mezőváros izraelita vallású polgárai is.
A XIX. század közepétől kezdődően fennmaradtak a berettyóújfalui zsidóság
születési jegyzékei, s ezek segítségével meghatározható a helyi zsidóság
családneveinek listája. Az 1846. és 1847. évek e listákon szereplő legelterjedtebb családnevei a Farkas, a Feldmann, a Fiser, a Fridman, a Goldman, a
Grósz, a Klein, a Khon, a Nagy, a Róth, a Rózinger, a Stein és a Weis voltak.36 A nemzetőrök névanyagát áttekintve azt lehet megállapítani, hogy a
legkorábbi nemzetőröket tartalmazó listán37 ezek közül egyetlen név sem
szerepel. A későbbi összeíráson is egyetlen név (Róth Gáspár, orvos) tűnik
fel, a pótlólagos összeíráson azonban hat név (Rózinger Izsák, Rózinger Jakab, Farkas Lénárd, Farkas Sámuel, Fridmán Jákob, Nagy Fábián) azonosítható be.38 E listában a nevek egy vonal alatt találhatóak meg más nevek társaságában (a házszámokból láthatóan nem szomszédok), amelyek közül még
négyről (Vuts Mózes, Shiliczer Sámuel, Laitner Izsák, Gaiger Leopold) feltételezhető, hogy az izraelita felekezethez tartoztak. Az összesítésekből kitűnik, hogy az újfalui nemzetőrök legalább 5 %-a lehetett izraelita. Ez azt jelenti, hogy a zsidóság településen belül arányaihoz képest kétszeresen felülreprezentált volt a nemzetőrség soraiban. A berettyószentmártoni nemzetőrlistákon sem jelölték a felekezeti hovatartozást, de feltételezhető, hogy a
település nemzetőrei döntően a reformátusok közül kerület ki. A
szentmártoni népfelkelési összeíráson, amely vélhetően a falu teljes férfilakosságát szerepelteti, egyes nevek (Pásztor Gergely, Weiss Salamon, Naftalin József, Jakab Sámuel, Grósz Simon, Spajzer Mihály, Nagy Bernát) mellet
a „jegyzés” rovatban izraelita bejegyzés olvasható.39
A Berettyóújfaluban elvégzett nemzetőr-összeírások házszámadatai és az
1818-ban készült telekkönyvi térkép egymásra vetítésével lehetőség adódik a
nemzetőrök településen belüli topográfiai elhelyezkedésének ábrázolására,
elemzésére is.40 (5. Melléklet) A mezőváros nemzetőrségének felállítása
szempontjából a településen három gócpont rajzolódik ki. Az (I.) első és
36

Kováts Z. 1981. 175–178.
HBML IV.B.101. b. 16. d. 942.
38
HBML IV.B.101. b. 18. d. a579.
39
HBML IV.B.101. b. 18. d. ad579.
40
Berettyóújfalu 1918-as telekkönyvi térképe. HBML. BmT. 40. (Berettyószentmárton
esetében hasonló vizsgálatra nincs mód, mert nem áll rendelkezésre a korszakban elkészített
házszámokat tartalmazó térkép.)
37
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egyben legjelentősebb terület a település magjában helyezkedik el, az akkor
különböző hidakon megközelíthető, mai szélesen értelmezett belváros térségében. A házszámokat tekintve ide tartoztak a 1–230 közé eső számokat
viselő telkek. Jobbára ezen a területen éltek a korábbi hajdúk leszármazottjai, amelynek köszönhetően ezt a településrészt még a XIX. század közepén
is hajdúszerként emlegették.41 Erről a területről származott a nemzetőrök bő
60%-a. A (II.) következő topográfiailag jól kirajzolódó terület a belvárostól
nyugatra, az akkori temető irányába helyezkedett el (mai Völgyköz városrész). A házszámokat illetően a 460–500 és az 570–600 közé esőkről van
szó. Itt élt a nemzetőrök kb. 20%-a, valamint erről a területről származott a
telekkel rendelkező önkéntes nemzetőrök legnagyobb része is. A (III.) harmadik terület, pedig az Oláhváros volt, amelyet többnyire akkor sem románok laktak, de a település többi részétől eltérően itt római és görög katolikusok éltek.42 Ez volt az akkori Újfalu legutóbb telekszámot kapott negyede, a
házszámok 680–716 közé estek.43 Erről a részről a nemzetőrök kb. 10%-a
származott. Természetesen a település más részeiről is származtak nemzetőrök, de ők körzetszerűen kevésbé behatárolhatóak és a teljes nemzetőrlétszám kb. 10%-át teszik ki. A térkép alapján szembetűnő, hogy a település
Herpály felé eső részén, az akkor parasztszernek nevezett területről és a
Völgyköz-érrel párhuzamos telekosztásról (300–400 közé eső telekszám)
mindössze csak néhány nemzetőr származott.
Sárrét és Berettyóújfalu példáján is láthatjuk az 1848-as nemzetőrség
megszervezése annak ellenére sem kizárólag hadtörténeti kérdés, hogy kétségtelenül megalapozta a szabadságharc folyamán méltán nagy dicsőséget
szerzett honvédzászlóaljak felállítását. A nemzetőrség létrehozása jelentős
vonatkozásban társadalmi-politikai kérdés is, hiszen a „közbátorság” a politikailag kiteljesedő és mindinkább szélesedő társadalom, tehát egyszerre a
nemesség, a honoráciorok, a mezővárosi parasztpolgárság és a jobbágysorból jogilag ekkor kilépő paraszti tömegek egyik legfontosabb civil önszerveződési formájaként is értelmezhető.

41

Osváth P. 1996. 161.
Uo.
43
Fontos megjegyezni, hogy az általam használt 1818-as térképen 716 telek került ábrázolásra, azonban van olyan nemzetőr, aki az összeírás alapján a 894-es teleknek volt a tulajdonosa. Az új telkek feltételezhetően az Oláhvárosban kerületek kiosztásra.
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