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Petró Leonárd 
 

Az érmelléki nemesség vagyoni tagolódása a XIX. század 

 elsı felében 
 

(A Nemzeti Színház létesítésére megajánlott  
nemesi hozzájárulás alkalmával készült összeírás feldolgozásának lehetıségei) 

 

özismert, hogy az adómentesség kivált-
ságát féltékenyen ırzı nemesség elemi ér-

dekének tekintette, hogy vagyoni helyzetérıl ne 
készüljön semmilyen felmérés, amely alkalmas 
lehet e privilégium csorbítására. Ezért minden 
olyan forrás, amely értékelhetı adatokat tar-
talmaz a nemesség, elsısorban a vármegyei kö-
zép- és kisnemesi réteg anyagi viszonyainak 
felmérésére különös figyelmet érdemel. 

A vármegyei nemesség jövedelme, vagyoni 
állapota felmérésének ilyen jól használható for-
rását jelenthetik a különbözı országgyőléseken 
elhatározott, önkéntes nemesi felajánlásokkal 
kapcsolatos költségek kivetésekor készített ösz-
szeírások1 – feltéve persze, hogy kutatható 
formában maradtak fenn. Ilyen az 1840-ben 
„országos pártolás” alá vett Nemzeti Színház 
megalapítását szolgáló nemesi felajánlás miatt 
készített összeírás is. A vármegyénként kivetett 
összeg elıteremtéséhez készített lajstrom Bihar 
vármegye mind az öt járására vonatkozóan 
fennmaradt, ami lehetıvé teszi, hogy akár a 
vármegye egészében, akár egyetlen járásban 

 
1  Vö.: Pálmány Béla: A magyar nemesség átrétegzıdése 

a kései feudalizmus századaiban (Módszertani prob-
lémák, fogalmak, források), In. A magyar polgári át-
alakulás kérdései. Tanulmányok Szabad György 60. 
születésnapjára. (Szerk.: Dénes Iván Zoltán–Gergely And-
rás–Pajkossy Gábor) Budapest, 1984. 37–59. 

vizsgálat alá vegyük a rendi társadalom kivált-
ságos rétegének anyagi helyzetét.2  

 
A forrásról 

 
A Színházra ajánlott 400 ezer forint Biharra 

esı részének elıteremtéséhez nem készítettek 
új összeírást a vármegyében. A nemesek szám-
bavételére a Nemzeti Múzeum költségei miatt 
1837-ben készített lajstromot tökéletesen meg-
felelınek tartották. Amikor 1841-ben a Színház 
költségeinek kivetésérıl döntöttek, elıvették a 
korábbi anyagot, s teljesen változatlan formá-
ban használták fel. Azért nem a Múzeumhoz 
készített összeírást használjuk, mert csak töre-
dékesen maradt fent – a két lajstrom azonban 
szerkezetileg és tartalmilag teljesen megegyezik, 
csak annyiban térnek el egymástól, hogy eltérı 
kulcsot használnak.  

Miután a rendek a 1836-ban országgyőlési-
leg határoztak a Múzeum költségeinek vállalá-
sáról, Biharban is megkezdıdtek az elıkészüle-
tek a vállalt összeg elıteremtésére. A közgyőlés 
egy bizottságot küldött ki a célból, hogy tegye- 
 

 
2  E tanulmány elsısorban a nemesi társadalom va-

gyoni tagozódásának általános jellemzıire koncent-
rál. Annak gazdasági okait, a kapcsolódó társadalmi 
jellemzıket csak érintılegesen tárgyalja. 

K 
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nek javaslatot az elkészítendı összeírásra néz-
ve. E bizottság 1837 márciusában terjesztette 
javaslatait a kongregáció elé.3  

A bizottság véleménye szerint teljesen új 
összeírást kell készíteni, mert a korábbi, amit az 
országgyőlési költségek fedezésére készítettek, 
nem alkalmas e célra. Javasolta továbbá, hogy 
az összeírás alapjául „csak olyan tárgyak vétes-
senek fel, melynek megléte hitelesen tudva lé-
vén, el nem tagadtathatnak”, vagy olyanok, 
„melynek bizonyos mennyisége, ha tökéletesen 
tudva nincsen is, azonban az összeíró urak által 
eltagadás esetében köztudományból merített s 
az igazsághoz közelebb álló idomzatban irattas-
sanak egybe”.  

Tevékenységük általános céljaként tehát az 
alaposságot és a pontosságot jelölték meg, 
mindezt a célból, hogy az összeg „a valódi bir-
tokhoz, s tehetséghez alkalmaztatott szabály 
szerint osztathasson fel”.  

A fizetés alapját képezı javak összeírását a 
következı adatok felhasználását tartották cél-
szerőnek:  

a) Személyek. Mindenki, akit „divatozott tör-
vényes szokás szerint”4 lajstromba vet-
tek, lakóhelyén fizette a saját személye 
utáni kivetést.  

b) Az úrbéri telkeket telekszám szerint min-
den osztályozás nélkül vették rovás alá, 

 
3  Hajdú-Bihar Megyei Levéltár (HBmL). IV. A. 1/b. 

IX. fasc. 104. 
4 A nemeseken kívül a papok, az egyházi és kamarai 

birtokok, az egyházi segédszemélyzet, a honorácio-
rok, a nemesi haszonvételek bérlıi és az uradalmi 
alkalmazottak is fizették a nemesek ezen önkéntes 
felajánlását. Az utolsó insurrekcionális összeírás al-
kalmával is ugyanezeket a társadalmi csoportokat ír-
ták fel. Vö.: Gyalokay Jenı: Biharvármegye és az utol-
só nemesi insurrectio. Nagyvárad, 1902.  6–7.  

„mivel az ezek utáni földesúri járandóság 
semmi tetemes különbséggel egybekötve 
nincsen” 

c) A majorsági szántókat és réteket, vala-
mint a pusztabeli birtokokat három ka-
tegóriába sorolták, aszerint, hogy a föl-
dek fekvése és minısége mennyi jövedel-
met biztosított gazdájának: Az elsı osz-
tályba a váradi, a sárréti, az érmelléki és a 
szalontai járások sík vidékeinek termé-
keny földjeit sorolták; A másodikba az 
agyagos és homokos soványabb földek 
kerültek; A harmadik osztályban pedig 
a hegyes vidékeken fekvı földek talál-
hatók.  

d) A szılıket hasonlóképpen sorolták há-
rom kategóriába: Az elsıbe az általában 
bıvebben termı s könnyebb munkálatú 
kerti szılık kerültek; a másodikban ta-
lálhatók az egész érmelléki, a váradi és a 
Berettyó menti szılık; a körösvölgyi, a 
laksági és a margitai hegyláncon lévı 
hegyi szılık képezték a harmadik kate-
góriát. 

e) Az erdıket szintén különbözıségük, s a 
belılük származó haszon szerint sorol-
ták kategóriákba: Elsı osztályúnak tar-
tották a sárréti és érmelléki járás erdeit és 
a Debrecen környéki erdıket; A vára-
dihoz közelebb esı tőzi faizásra hasz-
nálhatók kerültek a második osztályba; A 
távolabbi területek kereskedésre alkalmas 
erdeit a harmadik kategóriába sorolták; 
A negyedik osztályban a távolabb esı, s 
csupán makkoltatásra alkalmas erdıbir-
tokok találhatók. 
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A bizottság javaslatait némi változtatással 
emelte határozattá a közgyőlés: az erdıbirto-
kokat csak három kategóriába sorolták, s a 
hozzájárulás alapját kiterjesztették a malombe-
vételekre és a regálé jövedelmekre is. 

Bihar vármegye 1848 elıtt öt járásra volt 
felosztva. Ezek kisebb közigazgatási egységek-
bıl, ún. aljárásokból álltak. A dikátorok ezek-
ben az aljárásokban a városokat, falvakat és 
pusztákat bejárva összeírtak minden nemest,5 
aki ott élt vagy rendelkezett az adott hely-
ségben a fent megjelölt jövedelemforrások va-
lamelyikével. A listába felvett személyeket és 
tulajdonukat elıre nyomtatott fejlécő papíron 
jegyezték fel magyar nyelven, majd a kitöltött 
íveket bekötötték, és az alszolgabírók rendel-
kezésére bocsátották. A 19 rovatban feljegy-
zett részletes vagyonösszeírások6 alapján min-
den járásban készítettek egy összesítı listát, 
melyen már csak négy adat szerepelt: a helység 
és az ott fizetésre kötelezett személy neve, a 
fizetı személye és vagyona után kiszámított 
mérıszám (rovás, dica) és a közgyőlés által 
meghatározott kulcs alapján fizetendı pénz-
összeg7.  

Mivel a kiváltságosokat településenként ír-
ták össze, egy személy neve többször is elıfor-
dul, attól függıen, hogy hány helységben bírt 
az összeírásra került javak valamelyikével. Ilyen-

 

 5  Az összeírás során hierarchikus felosztást alkalmaz-
tak. Az egyes települések összeírásaiban általában 
elıször a legnagyobb és legtekintélyesebb birtokosok 
kerültek elıre, s a lista végén általában az egyházi és 
az uradalmi alkalmazottak voltak. 

 6  Ilyen részletes összeírás csupán a Váradi járás Körös-
völgye aljárására vonatkozóan maradt fenn. Az Ér-
melléki járásra vonatkozó konkrét adatokkal ugyan 
nem rendelkezik, de az összeírás adatainak elemzé-
séhez elengedhetetlen információkat nyújt.  

 7  1 dica 4 forintot ért, és mindenki 0,1 dicát, vagyis 24 
krajcárt fizetett a személye után. 

kor mindenhol annyi dica-t írtak a neve után, 
amennyit az ottani úrbéres telek, majorság, szı-
lı, erdı stb. mennyisége és minıségi besorolá-
sa alapján kiszámítottak.  

A dica és a hozzá kapcsolt pénzösszeg nagy-
sága tehát a fizetésre kötelezettek vagyonának 
mennyiségi és – ami ennél is fontosabb – mi-
nıségi különbözıségeirıl tájékoztat bennün-
ket, így az összeírás adataiból a nemesség valós 
anyagi körülményeire, tehetısségére nézve sze-
rezhetünk információkat 

A járás nemességét a nevük alatt összeírt 
dica mennyisége alapján próbáljuk meg tagolni, 
feltételezve, hogy az esetek nagy részében a ro-
vatok mennyisége egyenes arányban van az ille-
tı személy vagyoni helyzetével anyagi állapotá-
nak milyenségével. 

Mielıtt elemzés alá vennénk a forrás adatait, 
szükséges néhány dolgot megjegyezni. Az ösz-
szeírás valóban kivételes alkalmat biztosít arra, 
hogy akár egy járás nemességének anyagi vi-
szonyait vizsgáljuk, de bizonyos korlátokkal is 
találkozik az, aki erre vállalkozik.  

A nemesi társadalomra vonatkozó megálla-
pítások egy részét módosíthatják ugyanis a vizs-
gált járás határain kívüli, így elemzés alá nem 
vett tényezık. Ezt fıleg a vagyoni megoszlás 
tekintetében fontos figyelembe venni: elvben 
például az itt élı, de a megye egyéb járásában is 
birtokos családok, személyek vagyoni besorolá-
sa is módosulhat, akár jelentıs mértékben is. 
De a levonható következtetések nagy részére 
igaz, hogy egy szélesebb körben történı, egyéb 
forrásokat is felhasználó vizsgálat erısítheti, de 
akár módosíthatja is ıket. 

Másrészt, annak ellenére, hogy az összeírás 
készítıi minden korábbit felülmúló pontos-
ságra és hitelességre törekedtek, mégis vétet-
tek hibákat. A lista adatainak összesített ered-
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ménye nem felel meg a valóságosnak. Ennek 
– mint azt késıbb látni fogjuk – nem jelentıs 
a mértéke, és valószínőleg nem módosítja a 
levont következtetéseket sem, a pontosságra 
vonatkozó igény nem maradéktalan teljesülé-
sével azonban a rendek is tisztában voltak. 
Egy 1841 januárjában kelt közgyőlési végzés8 
szerint hajlandók a hibákból származó terhe-
ket viselni, mintsem „akár mely (sic) nemzeti 
cél kivitelébeni hanyagság vádját elfogadni”. 
Mindezt az egész megyére vonatkozva 500 
pengı forinttal elintézhetınek vélték. 

Az adatok elemzésekor az alábbiakat kell fi-
gyelembe vennünk: 

 
Földrajzi tagolódás 

 
Vizsgálódásunk tárgya Bihar vármegye Érmel-

léki járása. Ez nem azonos az Érmellékként 
ismert területtel. A járás határai túlnyúlnak a 
tulajdonképpeni Érmelléken. Északon Sza-
bolcs és Szatmár vármegyék határolják, ke-
leten a Közép-Szolnok és Kraszna vármegyék. 
Délen a Félegyháza–Csanálos–Sástelek–Köze-
pes–Baromlak vonal választja el a Váradi já-
rástól, nyugaton pedig Nagyléta az utolsó itte-
ni település. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 8  HBmL  IV. A. 1/a. 164. k. 649. sz. végzés 
 

Járás 
Települések  

száma9   
Befizetések  

száma 

Egy  
településre  

jut 

Váradi 124 2008 16,19 

Érmelléki   76 2333 30,69 

Sárréti   87 3075 35,34 

Szalontai 168 1339   8,32 

Belényesi 157   701   4,46 

1. táblázat 

 
Bihar vármegye öt járása közül a sárréti után 

az érmellékiben jegyezték fel legtöbb befizetést. 
Ha az abszolút számokat a járásban található te-
lepülések számához viszonyítjuk, akkor még 
markánsabban kitőnik mennyivel több ebben a 
két járásban a hozzájárulások száma: a befizeté-
sek átlaga ezekben jócskán kiemelkedik a többi 
közül. Az adatok viszonylag felszínes elemzése 
tehát azt mutatja, hogy az általunk vizsgált terü-
let jelentıs „népszerőségnek” örvendett a me-
gye kiváltságosai körében.  

A következı táblázat azt mutatja, hogy a 
befizetések száma hogyan oszlott meg a járáson 
belül. 

 

 9  A települések számára vonatkozó adatok: Fényes Elek, 
i. m. 
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A település 
neve 

Nemesek és/vagy  
nemesi javak száma 

A település 
neve 

Nemesek és/vagy  
nemesi javak száma 

Margita 

Diószeg 

Álmosd 

Mihályfalva 

Köbölkút 

Érkeserő 

Székelyhíd 

Piskolt 

Bagamér 

Széplak 

Érsemjén 

Adony 

H. K. Szentmiklós 

Nagyléta 

Ottomány 

Csokaly 

Cséhtelek 

Kóly 

Vasad 

Micske 

Poklostelek és Höke 

H. K. Szentimre 

Svábolaszi 

Kiskágya 

Tóti 

Kécz 

Félegyháza 

Tarcsa 

Érselind 

Felsıábrány 

Gálospetri 

Albis 

Lüki és Kohány 

Jankafalva 

Vajda 

Szentjobb  

143 

143 

107 

103 

99 

86 

84 

83 

83 

81 

71 

65 

62 

61 

57 

54 

50 

43 

42 

39 

38 

38 

37 

34 

32 

31 

29 

28 

27 

27 

27 

25 

22 

21 

19 

18  

Gényete 

Széltalló 

Szunyogd 

Bogyoszló 

Kokad 

M. Petri 

Bályog 

Szalacs 

Terje 

Nagykágya 

Vámosláz 

Szentlázár 

Királyi 

Asszonyvására 

Kiskereki 

Vedresábrány 

Várvíz 

Bárdfalva 

Ap. Keresztúr 

Sástelek 

Déda 

Csanálos 

Alsó és Felsı Derna 

Terebes 

Szoldobágy 

Dizsér 

Baromlak 

Papfalva 

Almaszeg 

Bodonospatak 

B. Fancsika 

Közepes 

Bisztra Újfalu 

Kozmai Puszta 

Bozsaly 

Véd puszta 

Gyapolyi Puszta  

17 

16 

16 

16 

16 

15 

14 

14 

13 

12 

11 

11 

11 

10 

10 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

7 

7 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

2 

1 

1  

2. táblázat 
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A járás településeit egyfajta hierarchiába so-

rolja az, hogy mennyi befizetést írtak össze terüle-
tükön. A legtöbbet Margitán és Diószegen je-
gyezték fel, majd ez egyenletesen csökken, s 
Bozsalyon már csak a helyi pap és a kántor volt 
köteles a hozzájárulást fizetni.  

A fenti listában szereplı elsı 12 településen 
(ez az összesnek 16%-a) történt az összes befi-
zetés csaknem 50%-a, míg a lista második felé-
ben található 38 helységben összesen 342 fize-
tıt regisztráltak; ami még egy hatodát sem éri el 
az összesnek. Ez azt mutatja, hogy a befizetések 
száma meglehetısen egyenetlen megoszlású, hi-
szen a helységek egy részében jelentıs mérték-
ben koncentrálódik, míg máshol alig volt olyan 
személy vagy birtok, melyet felvettek a listába. 

Ennek elsıdleges oka a járás földrajzi jelleg-
zetességeiben keresendı. Az adatokat térképre 
vetítve ugyanis látszik, hogy a legtöbb hozzájá-
rulást fizetı helységek a járás északi és nyugati 
részén feküdtek. Ez jelenti tulajdonképpen az 
Érmelléket, amely szelídebb formakincső alföl-
di jellegő terület, bıven termı földekkel. 
Ugyanakkor a délkeleti területek arculatát meg-
határozó Réz-hegység lankáin igen alacsony 
volt a hozzájárulás mértéke. A befizetések ilyen 
megoszlása nem választható el tehát a földrajzi 
adottságoktól: az általában nagyobb eltartó ké-
pességő alföldi települések a nemességre (is) 
nagyobb vonzerıt gyakoroltak.  

Úgy tőnik tehát, hogy egy érmelléki települé-
sen – már csak a természeti adottságokból kifo-
lyólag is – eleve magasabb a nemesség száma, 
mint azokon a helyeken, amelyek e területeken 
kívül feküdtek. Népszerőségét és gazdasági jelen-
tıségét az is mutatja, hogy az itt fekvı jószágo-
kat az összeírás készítıi a legjobb minıségi beso-
rolás alá vették. Differenciák azonban itt is voltak.  

Nem minden érmelléki helységben alakult 
ugyanis egyformán a nemesi hozzájárulás mér-
téke. A lista adatait térképen követve kitőnik, 

hogy a legtöbb fizetıt produkáló helységek a 
Nagylétáról induló két fontos megyei fıútvonal 
– a Nagyléta–Érsemjén–Piskolttól északra és a 
Nagyléta–Székelyhíd–Széplaktól keletre – köze-
lebbi vonzáskörzetében feküdtek. Ezeken az 
útvonalakon állandó postajárat mőködött, va-
lamint itt bonyolódott a kereskedelmi forgalom 
nagy része is, ami kétségtelenül kedvezı helyze-
tet teremtett a közeli helységek számára. Az 
összeírás vonatkozó adatai azt a feltevést tá-
masztják alá, hogy az ilyen települések jobban 
vonzották a nemeseket akkor is, ha azok nem 
rendelkeztek mezıvárosi kiváltsággal.   

A mezıvárosok ugyanis helyzetükbıl, ki-
váltságaikból és városias jellegükbıl fakadóan 
általában jobb feltételeket és kedvezıbb életkö-
rülményeket biztosíthattak az ott élık számára, 
így a nemességet és más kiváltságos csoporto-
kat is inkább vonzották, mint a vidéki falvak.10  

A járás hét oppidumából négyben (Diószeg, 
Margita, Székelyhíd, Széplak) valóban magas (az 
átlagot többszörösen meghaladó mértékő) a be-
fizetések alakulása. Ezek azonban a már emlí-
tett útvonalak mentén feküdtek, ami nem utol-
só sorban központi jelentıségüket is meghatá-
rozta. A kissé távolabb fekvı Micskén „csu-
pán” közepes, Szentjobbon és Szalacson pedig 
igen alacsony a fizetık aránya. Ebben ugyan 
közrejátszhatott e két utóbbi teljes egyházi fenn-
hatósága, de mindenképpen meghatározó fon-
tosságú volt az említett útvonalaktól való távoli 
fekvésük is. Szalacsról például Fényes külön ki-
emeli bıven termı földjeit, s jómódú lakosait.11 
Ennek ellenére mégsem volt a kiváltságosok 
számára kellıképpen vonzó.   

 
10  Vö.: Pálmány Béla: A mezıvárosok társadalma Nóg-

rád Vármegyében a török hódoltság utolsó szakaszá-
tól a jobbágyfelszabadítás végrehajtásáig. In. Rendi tár-
sadalom – Polgári társadalom I., (Szerk.: Á. Varga 
László)  Salgótarján, 1987. 133–143.  

11  Fényes Elek, i. m. 86. 
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Az összeírásból az derül ki, hogy a nemesi 
hozzájárulás száma alapján felállított hierarchiá-
ban az egyes települések helyét nagyobb mér-
tékben befolyásolta közlekedésföldrajzi helyzetük, 
mint jogállásuk.  

Miért tartottak a nemesek egyes települése-
ket alkalmasabbnak arra, hogy letelepedjenek 
és/vagy ott birtokot szerezzenek, több okra ve-
zethetı vissza, amelyek feltárása részletesebb és 
sokkal kiterjedtebb kutatásokat igényel. A ren-
delkezésünkre álló forrás alapján az viszont biz-
tosan állítható, hogy a járás települései közül 
azok voltak a legnépszerőbbek, ahol a kedvezı 
természetföldrajzi adottságok jó közlekedés-
földrajzi helyzettel párosultak. 

 Van még egy szempont, amit érdemes a 
fentiek mellett figyelembe venni. Az egyes járá-
sokban történt befizetések számát a járás ma-
gyar nyelvő lakosságának arányával összevetve 
ugyanis kideríthetı, hogy a vármegye nemzeti-
ségi viszonyai milyen szerepet játszottak a ne-
messég földrajzi elhelyezkedésében.  

 

Járás A magyar lakosság 
aránya (%)12 

Befizetések  
száma 

Sárréti 91 3075 

Érmelléki 75 2333 

Váradi 52 2008 

Szalontai   47,5 1339 

Belényesi  7   701 

3. táblázat 

 
A táblázatból egyértelmően kitőnik, hogy a 

nemesi hozzájárulás mértéke a magyar lakosság 
számarányával egyenes arányban áll: ahol maga-
sabb volt a magyar ajkúak száma, ott több ne-
 
12  A nemzetiségi megoszlásra vonatkozó adatok: Fényes 

Elek, i. m. 

mes fizetett, míg azokon a területeken, ahol 
csak a lakosság kisebbik hányadát tették ki a 
magyarok, a nemesség is kisebb arányban kép-
viseltette magát. A belényesi járás például mind 
földrajzi adottságai, mind nemzetiségi megosz-
lása alapján úgy tőnik lényegesen kedvezıtle-
nebb megítélés alá esett a vármegye nemességé-
nek a körében, mint az általunk vizsgált terület.  

Hasonló viszonyokkal találkozunk azonban 
a járáson belül is: a befizetések több mint 77%-
a (1807) magyar vagy magyar többségő telepü-
lésrıl származott, de a legtöbb befizetést pro-
dukáló települések (2. táblázat) legtöbbjét Fé-
nyes szintén magyarnak tartotta, vagy olyannak, 
ahol a magyarok aránya a többi nemzetiség fe-
lett volt.13 

 
A fizetık száma az Érmelléki járásban 
 
A befizetések száma azonban nem egyenlı a 

hozzájárulást fizetık számával. Korábban lát-
tuk, hogy minden fizetıt annyi helyen jegyeztek 
fel, ahány helyen birtoka volt. Ahhoz, hogy 
megközelítı pontossággal kideríthessük a fize-
tı személyek számát, össze kell vonnunk az 
ugyanazt a személyt jelölı bejegyzéseket. Az így 
módosított listában minden személy csak egy-
szer szerepel, neve után a járásban birtokolt 
összes jövedelmének megfelelı dica mennyisé-
gével és a fizetendı összeggel.  

A névegyezıségek összevonása után 2167 
fizetésre kötelezett személyt találunk a járásban. 
Az összevonás azonban nem minden esetben 
egyértelmő. Mintegy 152 esetben nem lehetett 
teljes biztonsággal megállapítani, hogy az adott 
név egy vagy több személyt jelöl-e. Azt ugyanis 
sem dica-nál, sem a fizetendı pénzösszegnél 
nem jelölték, hogy azt a nemes a személye vagy 

 
13  Fényes Elek, i. m.  85–98. 
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tulajdona, esetleg mindkettı után fizette-e. Ab-
ban az esetben, ha minden ilyen névegyezést 
összevonnánk, 230 fıvel kevesebbel kellene 
számolnunk (1937 fı). Az ilyen nevek azonban 
meglehetısen átlagosak, így ez azt is jelentené, 
hogy a járásban például csupán egy Kovács Ist-
ván volt, ami meglehetısen irreális elképzelés. 
Ezért az elıbbi adatot tarthatjuk a valósághoz 
közelebb állónak, tehát ezzel az adattal számo-
lunk a továbbiakban. Ezt a lehetıséget erısíti 
az a tény is, hogy az egyetlen részletes össze-
írásban minden ilyen eset külön személyt jelöl.  

 
A kiváltságosok vagyoni megoszlása 

 
A listában szereplı személyek összesen 964,13 

dica14  után 3856 forint 31,2 krajcárt fizettek. A 

fizetésre kötelezetteknek rendi hovatartozás 
szerint három csoportja határozható meg biz-
tonsággal az összeírásból: az egyházak (káptala-
nok, szerzetesrendek, püspökség), a fırangúak 
és minden nem fırangú személy, akikre az 
„egyéb” megjelölést használjuk. Az összes befi-
zetett jövedelem a következıképpen oszlott el 
közöttük. 

Az összes befizetés kb. egy hetede köthetı a 
különbözı egyházi szervezetekhez, melyek a 
nemesi kiváltságot, mint jogi „személy” birto-
kolták, s így kerültek az összeírásba. E dolgo-
zatnak nem célja részletesen elemezni az egyhá-
zi haszonvételeket, így csupán néhány olyan in-
formációra szorítkozunk, mely alapján elkülö-
níthetjük a befizetett összeg egyházi intézmé-
nyekre esı részét. 

  

Összeg Kategória Rovatok száma (dica) 
Forint Krajcár 

Százalék 

Egyház 137,04   548     9,6     14,2% 

Fınemesek 336,64 1346   33,6     34,8% 

Egyéb kiváltságos 490,45 1961 48   51% 

Összesen 964,13 3856   31,2 100% 

4. táblázat 

 
Az egyházi eredető haszonvételek legna-

gyobb részét a Nagyváradi Deák Káptalan bir-
tokolta (57%), amely öt helységben bírt földes-
úri jogokkal: Szalacson, Bagamérban és Vasa-
don egyedüli tulajdonosként, az Érselindrıl 
származó jövedelmeket a Fráterekkel, a Tarcsá-
ról származókat pedig, Bujanovich Eduárddal  
 

 
 
 
 
 

megosztva. Kevesebb hasznot hozott az itteni 
három községe (Szentmiklós, Szentimre, Bo-
gyoszló) a Nagyváradi Deák Püspökségnek. A 
püspökség részesedése még akkor is elmarad a 
káptalanétól, ha hozzászámítjuk Hám János 
püspök szentjobbi jószágát, ami önmagában az 
összes egyházi tulajdon csaknem negyedét tette ki.  

Kisebb jövedelmet húztak emellett a járás-
ból a premontreiek Asszonyvásárán, és a mino-
riták, akiknek mindössze 2,4 krajcárt róttak fel 
Kiskágyán.  

Az egyházi mellett a fınemesek által fizetett 
mennyiség különíthetı el legtisztábban. A mág-

 
14 Az összeírás végén jelölt mennyiség nem egyezik 

meg ezzel, ugyanis a lista készítıi 0,47 dica-val keve-
sebbet számoltak. Az adatok alapos ellenırzése és 
összegzése alapján azonban a fenti, általam kiszámí-
tott mennyiség a helyes szám. Ez az eltérés azonban 
nem jelentıs, hiszen csupán 1 forint 52,8 krajcárral 
módosítja a forrásban szereplı összeget. 



                                              71 

násokat ugyanis az egyes települések listájában 
mindig elıre írták, pontosan jelezve rangjukat 
is. Így viszonylag könnyen leválaszthatók az ál-
taluk fizetett tételek, illetve összesíthetı az 
egyes családok vagyona.  

A járásban 32 településen bírt valamilyen fı-
rangú család kisebb-nagyobb vagyonnal. Ezek 
közül Margita, Székelyhíd és Diószeg egy-egy 
uradalom központja volt. Az összeírásban egy 
hercegi (Eszterházy), kilenc grófi (Stubenberg, 
Zichy, Csáky, Rhédey, Károlyi, Gyulay, Bethlen, 
Teleky, Degenfeld) és két bárói (Mandel, Dıry) 
rangú família 15 tagja szerepel.  Ez az összes fi-
zetı személy – ide számítva az egyháziakat is – 
mindössze 0,6%-a. Az általuk fizetett hozzájáru-
lás viszont több mint egyharmada a járásból be-
szedett összegnek (3. táblázat), ami azt jelenti, 
hogy minden fınemesi rangú személyre átlago-
san 89 forint 42 krajcár jutott. Ez pedig egyér-

telmően jelzi anyagi fölényüket a kiváltságosok 
egyéb rétegeivel szemben. Az átlag azonban lé-
nyeges eltéréseket takar. Az 5. táblázat azt mu-
tatja, hogyan oszlott meg a fırangúak által befi-
zetett összeg az egyes birtokosok között. 

A legkevesebbet fizetı báró Dıry József Kó-
lyon összeírt 0,3 dica-t érı vagyona után csupán 
1 forint 12 krajcárt fizetett. A stájerországi ere-
dető indigena gróf Stubenberg15 család viszont 
378 forinttal és 33,6 krajcárral járult a „nemzeti 
vállalathoz” – ennyit számoltak fel a Székelyhídi 
uradalomból származó jövedelmük után.  

 
 
 

15 Mindent „gróf Stubenbergné asszony” neve alatt ír-
tak össze, aki valószínőleg az 1833-ban elhunyt gróf 
Stubenberg Gusztáv Adolf nejét b. Staudach Fánit 
jelöli. Vö.: Nagy Iván: Magyarország családai czíme-
rekkel és nemzékrendi táblákkal. X., Pest, Friebeisz 
István; Ráth Mór. 1857–65. 

 

Név Dica Ft Kr 

Gróf Stubenbergné asszony 94,64 376 153,6 

Gróf Zichy Ferenc 72,59 288 141,6 

B.  Mandel 56,33 225 19,2 

Gróf Csáky Sándor 38,13 152 31,2 

Gróf Rhédey Ádám 29,37 117 28,8 

Gróf Károlyi György 17,13 68 31,2 

Hg. Eszterházy Pál 14 56 – 

Gróf Gyulay Karolina 4,06 15 74,4 

Gróf Csáky Károly 2,83 11 19,2 

Gróf Bethlen Ádám 2,68 9 103,2 

Gróf Dégenfeld Maximilian 1,45 5 48 

Gróf Csáky 1,21 4 50,4 

Gróf Teleky József 1,2 4 48 

Gróf Teleky Imre 0,72 2 52,8 

B. Dıry József 0,3 1 12 

5. táblázat 
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Nem tudjuk ebbıl a forrásból rekonstruálni, 
hogyan épült fel az egyes családok vagyona, és 
ez nem is célunk, mert a fınemesek vagyoni 
helyzetét nem lehet egy járás határain belül 
vizsgálni. Az arányok érzékeltetése miatt azon-
ban mégis érdemes a számokat összevetni az 
egyetlen fennmaradt részletes összeírás idevágó 
adataival.  

A Váradi járásban található Körösvölgye 
összes kiváltságosa közül a legtöbbet fizetı 
gróf Batthyány Vincéné volt, akinek vagyona a 
következıképpen oszlott meg:  

– 210 és 5/8-ad úrbéres telek, 100 hold 
második, és 115 hold harmadik minıségi 
kategóriába sorolt majorsági szántó,  

– 135 embervágó második és 125 ember-
vágó harmadik kategóriás kaszáló,  

– 216 kapás szılı, és 7900 hold olyan erdı, 
amit a harmadik kategóriába soroltak,  

– 606 közelebbrıl meg nem határozott re-
gálé jövedelem, 

– 130 malomból származó jövedelem.16 
A grófné vagyona 56,84 dica-t ért, s ez után 

227 forintot és 21,96 krajcárt kellett fizetnie. Ez 
valamivel több mint 60%-a a Stubenbergné asz-
szonyra kivetett mennyiségnek!   

Igaz, az összevetés nem minden szempont-
ból helyes, ugyanis a jövedelem eltérı típusú tu-
lajdonokból származott (a Stubenbergek va-
gyonának például bizonyosan nagyobb hányada 
származott szılıbirtokaikból), ráadásul még az 
azonos típusú birtokok esetében is láttuk, hogy 
a mennyiségi mutatók mellett legalább annyira 
esett latba a minıségi besorolás is. Mindezek el-
lenére hasznos az összehasonlítás, mert érzékel-
teti annak a vagyonnak a nagyságát, mely után 
több mint 378 forint hozzájárulást fizetett tu-
lajdonosa. 

 
16  E két utóbbi esetében nem jelöltek „mértékegységet” 

Az összeírásban szereplı fizetı személyek 
„egyéb kiváltságos” megjelöléső csoportja a leg-
nagyobb és egyben a leginkább vegyes össze-
tételő. A legnagyobb és legtekintélyesebb birto-
kos nemesi családokat ugyanúgy itt találjuk, 
mint a nemességet csak anyai ágon birtokló agi-
liseket vagy nemesi javakat csupán árendában 
bérlı, s így ugyancsak fizetésre kötelezett zsidó 
kereskedıt.   

İket a rájuk kivetett hozzájárulás mértéke 
alapján csoportosíthatjuk a legkönnyebben. Az 
összeírás alapján három csoport különíthetı el:  

– Az elsıbe azok tartoznak, akiknél a rájuk 
kivetett kvóta nem érte el a személyi ki-
vetés mértékét,  

– A második csoportba tartoznak azok, akik 
a személyi kivetéssel megegyezı összeget 
fizettek,  

– A harmadik csoportba pedig azok, akik a 
személyi kivetés mértékén túl is fizettek. 

 
A fizetett összeg a következıképpen oszlik 

meg az egyes csoportok között: 
 

 Fı % 

Személyi kivetés alatt 91 4,2 

Személyi kivetés 1733 80,8 

Személyi kivetésen túl 322 15 

Összesen 2146 100 

6. táblázat 
   

Az elsı csoport esetében viszonylag könnyő 
dolgunk van. Azok, akik személyi kivetés alatt 
fizettek nyilvánvalóan nem ebben a járásban 
laktak, itt csupán kisebb mértékő feudális jöve-
delmet élveztek, s mint ilyenek, nem képezik 
vizsgálódásunk tárgyát. Természetesen minden 
esetben fennállhat az a lehetıség, hogy a fizetı 
személy nem itt lakott, de – amint azt korábban 
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említettük – a lakóhellyel kapcsolatban az ösz-
szeírás nem rendelkezik egyértelmő adatokkal, 
így csak ebben a kevesebb, mint száz esetben 
állíthatjuk ezt teljes bizonyossággal. 

A járásban bírt vagyonuk mértéke alapján 
ugyan semmiféle következtetés nem vonható le, 
különválasztásuk arra viszont alkalmas, hogy 
szőkítsük a járásban lakó nemesek maximális 
számát. Ha ugyanis a nem itt élıkhöz hozzá-
vesszük az egyházi szervezeteket, akkor – a fı-
rangúakat is ide számítva – maximum 2072 
nemes személy élt a járásban. Ez a járás Fényes 
Elek által 68 936 fısre becsült lakosságának kb. 
3 százaléka: valamivel a nemesség magyarorszá-
gi átlaga (kb. 4,6%) alatt volt.17 

A személyi kivetést fizetık csoportja volt a 
nemesség legnépesebb rétege: az összes nem 
fırangú kiváltságos több mint 80 százaléka belı-
lük került ki. Az e csoportba tartozók vagyoni 
állapotának elemzéséhez azonban meglehetı-
sen kevés információt nyújtanak az összeírás 
adatai, ezért velük kapcsolatban csak néhány ál-
talánosabb megállapításra szorítkozhatunk.  

Feltételezhetıen a rovás alá vett vagyontár-
gyak egyikével sem rendelkezık nagyobbik há-
nyada valóban a legszegényebb rétegét képvisel-
te a nemesi társadalomnak. Az egyetlen nemesi 
– töredék vagy ritkábban egész – telken gazdál-
kodó kúrialisták ebben a fizetési kategóriában 
találhatók. Az „egytelkesek” országos nemesek 
voltak, nemességüket tehát mindenhol elismer-
ték, így ık jelentették a kisnemesség – elsısor-
ban társadalmi értelemben vett – legtekintélye-
sebb magvát, amit az is jelez, hogy a lajstrom-
ban külön kiemelték ıket.  

 
17 A nemesség számarányára vonatkozóan Vörös Ká-

roly adatait használtuk. Vö.: Vörös Károly: A magyar-
országi társadalom (1790–1848). Magyarország tör-
ténete. V/1 k. Szerk. Mérei Gyula. Akadémiai Kiadó, 
Bp., 1980. 

Nem jelölték külön, de feltehetıen itt talál-
ható az armális nemesek nagyobbik hányada is. A 
nemesség ezen rétege csupán nemesi oklevéllel 
rendelkezett, és amennyiben nem jutott valami-
lyen módon nemesi birtokhoz, nem rendelke-
zett összeírásra kerülı javakkal.  

Mind a kúrialisták, mind az armális nemesek 
szegénysége általánosan ismert tény csakúgy, 
mint az, hogy életmódjuk, szellemi és anyagi 
kultúrájuk a földmővelı parasztsággal azonos, 
de legalábbis ahhoz állt közelebb. A különbsé-
get tulajdonképpen csak a „kutyabır” jelentette 
esetükben, amit az ıket jelölı korabeli, sokszor 
nem éppen hízelgı megnevezések gazdagsága is 
mutatott.18  

Anyagi helyzetükre vonatkozóan az össze-
írás is szolgál egy jellemzı adattal: a körösvölgyi 
nemesek között a kúrialisták kivétel nélkül csak 
a személyi kivetést fizették, míg az agilisek 
többsége rendelkezett olyan javakkal, melyek 
után – bár szerény mértékben – a személyi ki-
vetésen felül is fizettek.19  

Nem tekinthetünk azonban minden itt ösz-
szeírt személyt a legszegényebb nemesek sorsá-
ban osztozónak. Számszerő adatok ugyan nin-
csenek, de több, a szakirodalom által feltárt 
szempontot érdemes figyelembe venni, amelyek 
bizonyos mértékig árnyalják a képet.    

A szabad mozgásban nem korlátozott ne-
mesek meglehetısen nagy hányada (amely elsı-
sorban az armális nemeseket jelenti, de az egy-
kori kúrialisták ivadékait is) városokban, mezı-
városokban iparosként, kereskedıként próbált 
 
18  Ezzel kapcsolatban értékes adatokat nyújt: Kósa Lász-

ló: „Hét szilvafa árnyékában” A nemesség alsó réte-
gének élete és mentalitása a rendi társadalom utolsó 
évtizedeiben Magyarországon. Osiris Kiadó, Bp., 2001. 
15–46.  

19  Az agilisek, vagy asszonynemesek, félnemesek anyagi 
ágon nemesi birtokot örököltek, de maguk nem 
számítottak nemesnek. Az öröklött javak után azon-
ban ık is fizettek, s a listában külön jelölték ıket is. 
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boldogulni. Annak ellenére, hogy a társadalom 
jó része továbbra is fenntartásokkal kezelte az 
ilyen, nemeshez nem illı tevékenységet, az 
iparőzı nemes egyáltalán nem volt a korban 
ritka jelenség.20 Az ilyen jellegő foglalkozások-
ból származó jövedelmeket viszont nem jelöl-
ték az összeírás készítıi, pedig ezek, ha szerény 
mértékben is, de megélhetést biztosíthattak a 
feudális vagyonnal nem rendelkezı nemes szá-
mára, ami adott esetben kiemelhette a szegény-
ségbıl.   

A honoráciorok nagy része is ebbe a fizetési 
kategóriába esett. A „tisztes rendőek” száma, a 
fentiekkel ellentétben pontosan meghatározha-
tó. Részesedésük a következıképpen alakult.   

 

Foglalkozási csoport Fı 
Személyi  

kivetést fizet 

Megyei/állami/ 
uradalmi tisztviselı 

116 114 

Egyházi 130 128 

Értelmiség, egyéb 70 68 

Összesen 317 310 

7. táblázat 
 

A társadalomnak ezt az egyre gyarapodó ré-
tegét a szokásjog több esetben a nemességet 
megilletı elbánásban részesítette, igaz, elsısor-
ban a terhek és nem a jogok tekintetében. A 
„törvényes szokás” szerint itt is hozzájárultak a 
nemesség önkéntes vállalatához.  

Látható, hogy csaknem mindannyian ebben 
a fizetési kategóriában voltak, de az ı esetükben 
ez valójában semmit sem árul el valóságos 
anyagi helyzetükrıl. Az összeírásba ugyanis 
nem vagyonuk, hanem a már említett szokás-
jog, tehát foglakozásuk miatt kerültek be. Te-
 
20  Kósa László, i. m.  

kintve, hogy jó részük nem rendelkezett nemes-
séggel sem,21 az összeírásra került vagyonnal 
nem is bírhatott. Emellett a honoráciorok kö-
zött található nemesek is legtöbbször az anyagi 
ellehetetlenülés és a gazdasági-társadalmi lesüly-
lyedés elıl „menekülve” választották a boldo-
gulásnak ezt a módját, ami legalábbis szerény 
anyagi állapotra utal.  

A listában található egyházi személyek ese-
tében a hierarchiában elfoglalt pozíciót és a fe-
lekezetet egyaránt jelölték (cathol. plebanos, „gö-
rög nem egyesült” pap, reform. predicator, oláh 
cantor stb). Az egyes vallási felekezetek papjai-
nak és segédszemélyzetének életminısége – bár 
valószínőleg ahhoz a szinthez állt közel, amit 
besorolásuk alapján feltételeznénk – szintén 
nem rekonstruálható kellı biztonsággal, mert 
létfenntartásuknak számos olyan forrása volt (pl. 
a közösség természetbeni adományai) melyeket 
az összeírás nem szerepeltet. 

Az uradalmi, megyei és állami alkalmazásban 
lévık, illetve az értelmiségi foglalkozást őzık (ta-
nítók, ügyvédek, gyógyszerészek) esetében ha-
sonló bizonytalanságokkal találkozunk. Nem 
célunk részletes fejtegetésbe bocsátkozni a ho-
noráciorokat illetıen, ezért itt csak annyit emel-
nénk ki, hogy életnívójuk szintje a kapott fizeté-
sük mértéke, mőködési területük, stb. függvé-
nyében változott: például egy magasabb rangú 
uradalmi tiszt (pl. inspector, számvevı) eseté-
ben olyan életminıséget is jelenthetett, melyet a 
birtokos nemesek körében sem sokan enged-
hettek meg maguknak. Soraikban tehát megle-
hetıs különbségek fedezhetık fel, de abban 
megegyeztek, hogy anyagi és szellemi kultúrájuk 

 
21  A nemesi rangot azonban nem jelölték külön az álta-

lunk vizsgált összesítı listában, így arányukat nem 
tudjuk számszerősíteni. Annyi bizonyos csupán, hogy 
amennyiben a lajstromban volt nem nemes személy, 
az az ı soraikból került ki. 



                                              75 

az ugyanebbe a kategóriába tartozók többsége 
fölé emelte ıket. 

Korábban már utaltunk rá, hogy nem álla-
pítható meg teljes egyértelmőséggel a lakóhely, 
ami annak az elvi lehetıségét is fenntartja, hogy 
volt olyan nem itteni birtokos, aki a járás vala-
melyik településén házzal rendelkezett, vagy a 
személyi kivetés mértékével megegyezı nagysá-
gú vagyonnal bírt (1/4 úrbéres telek éppen 0,1 
dicát ért). Meg kell jegyezni azonban, hogy en-
nek valószínősége elenyészı lehetett. 

A lista alapján az érmelléki nemesi társada-
lom körülbelül egy hatodát, nevezhetjük birtokos 
nemesnek .22 Ennyi azoknak a nem fırangúaknak 
az aránya, akik a személyükre kiszabott mennyi-
ségen felül, tulajdonukat képezı nemesi va-
gyonuk után is fizettek hozzájárulást. Ezt alig 
több mint háromszázan mondhatták el ma-
gukról, de soraik között is jelentıs különbsé-
gek voltak.  

E különbségek érzékeltetéséhez ismét a kö-
rösvölgyi analógiához kell nyúlnunk. Ahhoz, 
hogy valaki legalább 1 forintot fizessen, mini-
mum 0,25 dica kellett. Ez a személyre kivetett 
mennyiségen túl 4 hold harmadik osztályú szán-
tót, 2 embervágó kaszálót és 2 kapás harmadik 
kategóriás szılıt jelentett, amihez 10 regálé jö-
vedelem is tartozott. 

Nem mondható különösebben nagy va-
gyonnak – ijesztıen nagy a távolság attól, amit 

 
22  Ez nem a korabeli terminológiát jelenti. Az akkori 

felfogás ugyanis egyértelmően „birtokosnak” tekin-
tette az egytelkes, kurialista nemeseket is, akik így 
több olyan jogban részesültek, melyet az armalisták 
nem élvezhettek: pl. hivatalviselés.  A kurialisták vi-
szont ebben az összeírásban a személyi kivetést fize-
tık csoportjában vannak, tehát nemesi telkük után – 
ami nem egy esetben apró, megélhetéshez kevés, in-
kább presztízsnövelı és fenntartó töredéktelek – 
nem kellett fizetniük. Ez esetben tehát a birtokos 
megnevezés csupán arra utal, hogy az adott személy 
rendelkezett olyan földdel, mely után fizetnie kellett.   

gróf Batthányné vagy Stubenbergné esetében 
láttunk –, de az érmelléki járásban „birtokos-
ként” bejegyzettek majdnem fele (147 fı) még 
ezt a mennyiséget sem érte el. Jó részüket pedig 
csupán egy-két töredék jobbágytelek választotta 
el azoktól, akik semmilyen összeírásra kerülı 
vagyont nem mondhattak magukénak. 

A „birtokosok” hozzájárulásának 50%-át 12 
családfı fizette, ami meglehetısen szőkre szabja 
azoknak a körét, akiket jómódú birtokosként 
(bene possessionati) emlegethetünk. Hozzájáru-
lásuk mértéke messze az átlag felett volt, s a 
Szlávy Ferenchez (9,58 dica), Péchy Antalhoz 
(12 dica) vagy Bujanovich Eduárdhoz (18,98 
dica) hasonló családfık tartoztak közéjük. Ez 
utóbbi volt a járásban a legtehetısebb közne-
mes, aki Tarcsán és Éradonyban fekvı jószágá-
ért 75 forint és 55,2 krajcár összeggel adózott, 
így a hatodik a legtöbbet fizetık között. 

  
Összegzés 

 
Az ország többi részéhez hasonlóan, az ér-

melléki járásban is kimutathatók a nemesség 
gócpontjai. Elsısorban a járás alföldi területén, 
a kedvezı természeti adottságokban bıvelkedı 
Érmelléken tömörültek és az egyház birtokai-
nak nagy része is itt található. Ez nem mondha-
tó különösebben meglepınek, hiszen az alföldi 
és a hegyvidéki területek sajátosságainak eltérı 
volta (népességszám, eltartó képesség stb. vo-
natkozásában) közismert. E természetföldrajzi 
kettısségbıl származó társadalomföldrajzi sajá-
tosság általában jellemzı a megye egészére is: 
azokban a járásokban a legtöbb a hozzájárulá-
sok száma, ahol teljesen (Sárréti járás), vagy 
csaknem teljesen (Érmelléki járás) az alföldi táj 
a meghatározó, ahol pedig ez szinte egyáltalán 
nem jellemzı (Belényesi járás), ott a legkeve-
sebb (1. táblázat).  
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Az összeírtak minden rétegét vonzották a 
központi funkciókat ellátó, magyar többségő te-
lepülések. A tehetıs birtokosok, a vagyonos 
uradalmi és megyei tisztviselık egyaránt szíve-
sen költöztek a városias jellegő mezıvárosokba, 
uradalmi központokba, de itt keresték a megél-
hetés lehetıségeit az elszegényedett kisnemesi 
rétegek és – kivétel nélkül – a honoráciorok is. 
Fontos szempont volt emellett az is, hogy az 
adott település milyen mértékben tudott bekap-
csolódni a kereskedelmi forgalomba, ami az 
ehhez kapcsolódó nemesi érdekek jelentıségét 
mutatja.  

A nemesek jó lehetıségeket kínáló területek-
re, városias jellegő (de nem feltétlenül városi, 
vagy mezıvárosi rangú), központi szerepő di-
namikusan fejlıdı településekre való fokozatos 
beáramlásának folyamatát a szakirodalom több 
megye vonatkozásában kimutatta23 és – elsı-
sorban gazdasági eredető – okait is részletesen 
feltárta24. Esetünkben ugyan a rendszeresség 
nem ábrázolható, azonban feltételezhetı, hogy 
a forrásban rögzített állapot hasonló tendenciák 
eredménye. 

Az érmelléki járás nemesi társadalmában is a 
nagybirtok vitathatatlan túlsúlya érvényesült. Az 
egyházi és világi uradalmak együttesen az összes fi-
zetett hozzájárulás csaknem felét adták, holott 
arányuk a fizetık egy százalékát is alig éri el. A 
15 mágnás által összesen befizetett összeg 

 
23  Erdmann Gyula hasonló eredményre jutott Zemplén 

megye vonatkozásában: Erdmann Gyula: A Zemplén 
megyei nemesség tagozódása, jövedelmi viszonyai a 
19. század elsı felében. In. Rendi társadalom – Pol-
gári társadalom I., (Szerk.: Á. Varga László)  Salgótar-
ján, 1987. 85–91.; illetve Ódor Imre Baranya megye 
nemességét vizsgálva: Ódor Imre: Az 1809. évi nemesi 
összeírás forrásértéke, felhasználásának lehetıségei. 
In. uo. 111–124.  

24  A nemeseket a városokba hajtó okokról a legrészle-
tesebben: Rácz István: Városlakó nemesek az Alföld-
ön 1541–1848 között. Bp., 1988. 67–99.; valamint 
szól még Ódor Imre, i. m.   

(1346 forint 33,6 krajcár) pedig meghaladta a 
birtokos nemesek (6. táblázat) által fizetett 
mennyiséget (1261 forint 7,2 krajcár). Az itteni 
birtokaiból legkevesebbet profitáló báró Dıry 
József is az összeírtak 91%-nál fizetett többet. 

Az összeírásban birtokosként szereplık anyagi 
ereje valójában meg sem közelítette a fınemes-
ekét. Még az a vékony réteg is messze elmaradt 
mögöttük, amelyet a tekintélyes középbirtokos 
családok alkottak: a legtehetısebb köznemes, 
Bujanovich Eduárd által fizetett mennyiség az 
egy ötödét sem érte el annak, amivel Stuben-
bergné járult a költségekhez.  

Nem tudjuk pontosan meghatározni, mek-
kora befizetett összeg jelentett viszonylagosan 
stabil anyagi körülményeket, de valószínő, hogy 
a „birtokosok” jó része nem tartozott közéjük. 
Varga János éppen Bihar vonatkozásában vég-
zett vizsgálatai25 szolgáltak bizonyítékkal arra néz-
ve, hogy a megyei nemességnek nagy része szin-
te mindennapos anyagi gondokkal küzdött. Ez 
alól még az olyan befolyásos családok sem vol-
tak kivételek, mint az Érmelléken (is) birtokos 
Bernáthok vagy  Miskolczyak.  

Mindazonáltal a személyükhöz kapcsolódó 
összeg arról tanúskodik, hogy birtokaik nagysá-
ga még így is jóval az átlag fölé emelte ıket. Vi-
szonylagos gazdasági erejükhöz kellı társadalmi 
befolyás párosult: a politikai vezetı szerep és a 
vármegye irányítása e néhány tucat család kezé-
ben összpontosult. A betáblázási jegyzıköny-
vek adatai viszont arról tanúskodnak, hogy a vi-
szonylagos jómód és gazdasági fölény mellett 
számukra is egyre nehezebb volt a megszokott 
életszínvonal fenntartása.  

 
25  A nemesség szinte minden rétegét átható eladóso-

dással kapcsolatban: Varga János: A bihari nemesség 
hitelviszonyai a polgári forradalom elıtt. In. Történel-
mi Szemle, 1958/1–2. sz. 21–53. 



                                              77 

A birtokosok nagy többsége valószínőleg 
csupán töredéktelkeken gazdálkodó törpebirto-
kos volt, akiket a gazdasági lesüllyedés állandó 
veszélye fenyegetett és sokan a nincstelenek 
életszínvonalán éltek.  

Az összeírásban szereplık figyelemre méltó 
– és minden bizonnyal itt is folyamatosan gya-
rapodó – részét jelentették a hagyományos ren-
di keretekbe egyre kevésbé illeszthetı „tisztes 
rendőek” rétege. Számuk növekedésében a 
gazdasági kényszerítı tényezık mellett a társa-
dalom hagyományos kereteinek fokozatos át-
alakulása, bomlása egyaránt közrejátszott.  

A járás nemesi lakosságának a legnagyobb 
hányadát azonban továbbra is birtoktalanok 
tömege adta. Minden egyéb fizetési csoportot 
sokszorosan felülmúló arányuk a nemesség leg-
kevésbé tehetıs rétegének, a kiváltságos társa-

dalom perifériáján, hagyományos gazdasági és 
kulturális keretek között élı, egyre inkább 
pauperizálódó kisnemesség különbözı csoport-
jainak a számbeli „fölényét” valószínősíti.   

Az érmelléki nemesek vagyoni helyzetére 
vonatkozó összeírásunkból levonható követ-
keztetések nagy vonalakban illeszkednek tehát a 
hasonló célú, de eltérı típusú forrást használó 
vizsgálatok eredményeihez. A fınemesség va-
lamint néhány tehetısebb köznemesi család ki-
vételével, többségét permanens anyagi problé-
mák jellemezték, melyek megoldására egyre ke-
vésbé volt lehetıség az adott rendszer keretei 
között. A változtatás sürgetı igénye látványosan 
jelentkezett a társadalmi szerkezet fokozatos át-
alakulásában és az egyre élesedı vármegyei poli-
tikai küzdelmekben is, melyekbıl az érmelléki 
nemesség is kivette a részét. 
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