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ELŐSZÓ

Torna  megye  településeinek  társadalomtörténeti  kutatását  mint  akadémiai  segédmunkatárs 

kezdtem el  1993/94-ben,  az  MTA Támogatott  Kutatóhelyek  Irodájához  tartozó,  a  Budapesti 

Közgazdaságtudományi  Egyetem  Gazdaságtörténeti  Tanszékén  működő  Gazdaság-  és 

Társadalomtörténeti Kutatócsoport tagjaként. A Magyar Tudományos Akadémia és a Szlovák 

Akadémia közötti kutatócsere-megállapodás révén évente több alkalommal levéltári kutatásokat 

folytathattam a Kassai Állami Körzeti Levéltárban. A Támogatott Kutatóhelyek Irodája pénzügyi 

„pótelőirányzatai” lehetővé tették, hogy a tornai népszámlálások háztartási lajstromairól xerox 

másolatokat készíthessek. Köszönettel tartozom az Iroda akkori vezetőjének, Paál Huba igazgató 

úrnak és a Kutatócsoport vezetőjének, Buza Jánosnak támogatásáért.

Itt  szeretnék köszönetet  mondani JUDr. Ladislav Ružičkának, a Kassai Állami Körzeti 

Levéltár  (ŠOBA KE) egykori  igazgatójának, aki lehetővé tette az 1990-es évek közepén a 

teljes  Torna  megyei  népszámlálási  anyag,  a  háztartási  lajstromok  fénymásolását.  Kiemelt 

köszönettel tartozom Kleščinszky Zsuzsannának, a Levéltár főmunkatársának hosszú évek óta 

lankadatlan,  kiemelkedő  segítőkészségéért  és  Milena  Ostroluckának,  a  Levéltár  jelenlegi 

igazgatójának, aki évek óta különlegesen jó munkafeltételeket biztosít kutatásaimhoz.

A Gazdaságtörténeti Tanszéken 1994-ben tartottam meg azt a tanszéki beszámolót, amelyben 

első kutatási eredményeimről számot adtam. Az akkori vélemények közül nagyon inspiráló volt 

Buza János, Csató Tamás, Kövér György és Szuhay Miklós tanszéki munkatársaim hozzászólása, 

amely  a  kutatás  folytatására  ösztönzött.  Kövér  György  a  későbbiekben  is  rendszeresen 

érdeklődött eredményeim és a „kutatás állása” iránt. Több konferencia-előadásra is ő bátorított, s 

az ELTE társadalomtörténeti doktori programja felé is ő terelgetett, melyekért itt mondok neki 

köszönetet.

Az ELTE Történelemtudományi Doktori Iskolájában a Gazdaság- és Társadalomtörténeti 

Doktori  Programban  vehettem  részt,  melynek  Bácskai  Vera  professzor  asszony  volt  a 

vezetője. Bácskai tanárnő és Benda Gyula új horizontokat nyitottak a doktori képzésben, s 

nemcsak európai kitekintést adtak a társadalomtörténet oktatása során, de a megmérettetésre 

és a hosszú vitákra is számos lehetőség nyílt. Bácskai Vera tanárnőnek mint témavezetőmnek 

rendkívül hálás vagyok az évek folyamán tanúsított érdeklődéséért, türelméért és biztatásáért, 

valamint a disszertáció egyes fejezeteihez fűzött kritikai észrevételeiért, tanácsaiért.
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A  német  DAAD-ösztöndíj  támogatásával  1998-ban  lehetőségem  volt  10  hónapot  a 

göttingeni Max Planck Történeti Kutatóintézetben (Max-Planck-Institut für Geschichte) tölteni 

Jürgen Schlumbohm professzor úr témavezetése mellett. A rendkívül ösztönző időszak nemcsak 

a nemzetközi irodalomhoz való hozzáférést biztosította, hanem a társadalomtörténeti kutatások 

egész tárházával, a kutatásmódszertan és a forráskritika új eredményeivel való megismerkedést 

is.  Schlumbohm  professzor  úr  nemcsak  a  forrásaim  és  az  adatbázis  iránt  mutatott  alapos 

érdeklődést,  de a disszertáció egyes  fejezeteit  is többször átbeszélte  velem, s ráirányította  a 

figyelmem  azokra  a  lehetséges  problémakörökre,  melyek  a  feldolgozás  során  akadályt 

jelenthetnek. Rendkívüli segítőkészségéért nagyon hálás vagyok, s itt mondok köszönetet.

Az adatrögzítés  dandárját  Heilig  Balázs  barátommal  közösen  végeztem,  aki  az  adatbázis 

megtervezésében is hathatósan közreműködött. Az éjszakába nyúló közös beszélgetéseinken sok 

részterület  és  problémakör  napirendre  került,  jelentősen  hozzájárulva  a  fogalmi  tisztázáshoz. 

Heilig Balázs a szakdolgozatát is egy tornai falu, Szőlősardó gazdaságáról és társadalmáról írta, s 

ez a munka a nominális népszámlálási források lokális alkalmazásának kiemelkedő teljesítménye.

A kutatás során nagyon sok helyről  kaptam szakmai és baráti  támogatást.  Köszönettel 

tartozom  Tóth  Zoltánnak,  Czoch  Gábornak,  Horváth  Gergely  Krisztiánnak,  akik  szakmai 

vitákon, beszélgetéseken baráti észrevételeikkel segítették munkámat.

Sokat köszönhetek a Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület konferenciáinak, a 

Korall Társadalomtörténeti Folyóirat szerkesztőségi tagjainak, valamint Faragó Tamásnak és 

Őri  Péternek,  akik  a  KSH  NKI  keretében  szervezett  konferenciákon,  vitafórumokon 

lehetőséget biztosítottak a szakmai közös gondolkodásra.

Lükő Gábortól nemcsak az interdiszciplináris kutatások módszertanát, hanem a hosszú távú 

folyamatok vizsgálatának és az egész szem előtt tartásának szükségességét is kaptam útravalóul. 

Juhász-Nagy Sándor  professzor  úr  támogatása  és  állandó biztatása  nagyon  fontos  volt 

számomra a munka legnehezebb periódusaiban, s lelkierőt adott a befejezéshez.

Köszönetet szeretnék mondani Dr. Gaálné Csoba Alicének is, az ELTE BTK Doktori és 

Tudományszervezési Hivatal vezetőjének segítőkészségéért és türelméért.

Meg kell említenem barátaimat, akik nemcsak a munka válságos pillanataiban tartották 

bennem a  lelket,  de  szeretetteljes  támogatásuk,  segítőkészségük  és  biztatásuk  nélkül  nem 

tudtam volna lezárni a disszertációt. Nagyon köszönöm Czoch Gábornak, Heilig Balázsnak, 

Horváth  Gergely  Krisztiánnak,  Kovács  Zoltán  Ákosnak,  Palásthy  Imrének,  Medvegy 

Istvánnak, Szőke Péternek és családjaiknak, valamint Csámpai Erikának, Kalo Edinának és 

Tálas Józsefnek, Radek Tündének, hogy hosszú éveken át mindig mellettem álltak.
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Végül a szüleimnek szeretnék köszönetet mondani, akik nélkül a kutatás egyetlen fázisa 

sem valósulhatott volna meg. Támogatásuk és segítőkészségük nélkül a disszertációm nem 

születhetett volna meg. Külön köszönöm édesapám megfeszített korrektori tevékenységét.

I. BEVEZETÉS

A  Torna  megyei  történeti  kutatást  több  mint  tíz  évvel  ezelőtt,  1993-ban  kezdtem  el,  és 

rendszeresen  folytattam  a  szlovákiai,  magyarországi  és  a  bécsi  levéltárakban  a  régió 

forrásainak feltárását. A mikroszintű, nominális forrásanyag jelentőségének a felismeréséhez 

jó alapot szolgáltattak a történeti tanulmányaimon kívül a néprajzi stúdiumok, s különösen 

azok a terepmunkák, amelyek a különböző magyar tájegységek, köztük a tornai régió falusi 

társadalmának feltárására irányultak. A helybeliekkel való beszélgetések során ébredtem rá a 

személyes  emlékanyag és a  személyes történelem  fontosságára,  s ezen keresztül az egyéni 

életutak  vizsgálatában  és  a  családtörténetekben  rejlő  lehetőségekre,  úgy  is,  mint  a 

makroszintű kutatások mikroszintről kiinduló rekonstrukciójának módszerére.

Kezdetben „csak” az Aggteleki-karszt térsége foglalkoztatott elsősorban a határmentiség  

és  a  demográfiai  hanyatlás  összefüggései,  valamint  a  régió  zárványjellegéből  fakadó 

kulturális  sajátosságok,  a  múlt  tárgyi  és  szellemi  kultúrájának  még  jól  kitapintható 

jellegzetességei  érdekeltek.  Néhány  év  alatt  azonban  ráébredtem,  hogy  a  határ  túlsó 

oldalának vizsgálata nélkül nem lehet megérteni azokat a társadalmi folyamatokat, amelyek 

bizonyos  fokig  már  a  trianoni  határváltozást  megelőzően  is  jellemzőek  voltak  a  Bódva 

völgyében  és  a  karsztvidéken.  A  határmódosulás  során  a  tornai  településeknek  a  fele 

Csehszlovákiához került, köztük Tornával, a megye egykori igazgatási központjával.

A terepmunka folyamán, az idősebb falusiakat rendszeresen vallatóra fogtam a 19. század 

végi  és  a  20.  század  eleji  társadalmi-gazdasági  viszonyokkal  kapcsolatban.  Az 

elbeszélésekből a tornai tájon egykor még „szépen működő” világ képe bontakozott ki, amely 

a nagyobbrészt mostoha éghajlati és talajadottságok ellenére is képes volt a régió népének az 

életlehetőségeket biztosítani. A változást a kolera pusztításaihoz, s különösen a filoxérához és 

az egyre szorongatóbb földszűkéhez, a nadrágszíjparcellák kialakulásához kötötték idősebb 

helybeli tanítóim, melyek együttesen egy igen nagy arányú amerikai kivándorláshoz vezettek 
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a századforduló után Torna megye településeiről. Vallomásaik és útmutatásuk nagy segítséget 

jelentett  abban,  hogy figyelmem a  hosszú távú  történeti  folyamatokra,  s  ezen  keresztül  a 

levéltári forrásanyag feltárására irányult. 

A régió legfontosabb levéltári forrásai a 20. század első évtizedeiben többször is ingáztak 

Kassa  és  Miskolc  között,  s  ezt  maga  az  anyag  is  megsínylette,  ennek  ellenére,  a  több 

szempontból  egyedülálló  személyi  szintű  dokumentáció,  amely  a  Kassal  Állami  Körzeti 

Levéltárban  fennmaradt,  talán éppen annak köszönheti  létét,  hogy sokáig nem volt  „szem 

előtt”,  hisz  a  trianoni  Magyarországon  a  19.  század  közepi  népszámlálások  nominális 

háztartási  lajstromait  nagyobbrészt  kiselejtezték,  míg  a  Torna  megyei  anyag  –  a 

magyarországi településekre is – ma is megvan Kassán.

A levéltári forrásanyag feltárása hosszú éveket vett igénybe, s közben egyre több olyan 

kérdés  is  felmerült,  amelyet  nem  lehetett  a  18.  századi  előzmények  ismerete  nélkül 

megválaszolni,  így  lassan-lassan  az  egyre  távolabbi  múlt  több  évszázados  hagyatéka  is 

kezdett megvilágosodni a földbirtoklás szerkezetében, a kurialista települések jogállásában, az 

uradalmak  gazdasági  üzemszervezetének  és  birtoklásának  bizonyos  fokú  állandóságában, 

amelyek  mind-mind  korlátok  közé  szorították,  de  legalábbis  meghatározták  a  régió 

dominánsan paraszti és kisnemesi társadalmának mozgásterét.  Csak a hosszú távú elemzés 

segített a 18. századi jogállások, rendi státusok dzsungelében eligazodni, vagy a jövevény és 

régi  jobbágyok  közti  különbségeket  tisztázni.  Az  újkori  fejlődés  bizonyos  vonásainak 

megértéséhez olykor a középkorig visszanyúló hagyatékot kellett elemeire bontani.

A regionális történeti kutatás során egy rendkívüli forráscsoport, az 1869. évi népszámlás 

nominális  háztartási  lajstromai  segítségével  egy  olyan,  37  falura  és  egy  mezővárosra 

kiterjedő,  személyi  szintű  adatbázist  lehetett  létrehozni,  amely  ugyan  hosszú  éveket  vett 

igénybe,  de  segítségével  a  mikro  és  a  makroszint  egyidejűleg  vizsgálható.  A  nominális 

háztartási  lajstromok  alapján  megvalósuló  adatbázis  biztosítja  az  átjárást  az  elemzés 

regionális és lokális szintjei között. Disszertációm elemző fejezeteiben (III., V., VI. fejezetek) 

mindvégig  arra  törekedtem,  hogy  a  regionális,  a  lokális  és  a  háztartási-személyi  szint 

egymásba fonódva világítsa meg az egyes társadalomtörténeti, történeti demográfiai vizsgálati 

területeket. 

Egy másik,  szintén  kiemelten  fontos  követendő szempontnak  tartottam,  hogy a  Torna 

megyei  régiót  mint  vizsgálati  területet nem  elzártan,  hanem  a  nagyrégiókkal való 

kapcsolatrendszerében  mutassam  be.  A  kistájak,  mikrorégiók  megyén  belüli  földrajzi-

geomorfológiai különbségei igen jelentékenyen befolyásolták az egyes települések termelési 

lehetőségeit,  tevékenységi  arculatát.  A  nagyrégiókkal,  a  Felfölddel  és  az  Alfölddel  való 
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állandó kölcsönhatása a megye településeinek azonban legalább ilyen fontosságú volt, hisz a 

megyén belül jelentősebb ipari központ nem volt, s a földnélküli parasztok munkalehetőségeit 

itt is, mint az ország más hasonló tájain az alföldi és hegyaljai napszámosmunkák jelentették. 

A módosabb,  fogattal  is rendelkező gazdák fuvarozással  egészítették ki  jövedelmüket,  s a 

paraszti  közvetítő kereskedelem  mértéke  jól  kiviláglik  a  Mária  Terézia-féle  kilenc 

kérdőpontos  vizsgálatra  adott  válaszokból.  Néhány  településnél,  ahol  különösen  mostoha 

körülmények  voltak  a  mezőgazdasági  termelésre,  a  falu  népességének  a  nagyobb  része 

háziipari tevékenységből, fuvarozásból és „kereskedés”-ből tartotta fenn magát.

A 19. századi modernizáció csak kevéssé érintette a megye településeit, s az iparosodás 

tekintetében továbbra is elmaradott régiónak számított. A 19. század végén kiépült a Bódva 

völgyi  vasút,  de  ez  már  nem volt  képes  oly  mértékű  integráló  szerepet  játszani,  hogy  a 

filoxéravész után és a népességnövekedés nyomora elől ne induljon meg egy gyorsuló ütemű 

amerikai kivándorlás. Disszertációmban azonban még e válságos évtizedeket nem vizsgálom, 

az  elemzés  újkori  időbeli  határát  az  1869.  évi  népszámlálás,  az  1881.  évi  népszámlálás 

községsoros eredményei és a Torna mezővárosnál felhasznált 1884. évi kataszteri felmérés 

időpontjai jelentik.

II. TÖRTÉNETI CSALÁD- ÉS HÁZTARTÁSSZERKEZETI KUTATÁSOK 

EURÓPÁBAN

1. Család és háztartás a történeti demográfiai és a társadalomtörténeti 
kutatásokban

A  történeti  család-  és  háztartásszerkezeti  kutatásokban  többnyire  olyan  írott  forrásokból 

próbálják meg rekonstruálni a családok és a falusi vagy városi közösségek életét, demográfiai 

viselkedését, amelyek – néhány történeti demográfusok által használt forráscsoport (egyházi 

anyakönyvek, lélekösszeírások, népességkönyvek) kivételével – többnyire nem a családi élet 

és a háztartások demográfiai  viszonyainak dokumentálására  születtek,  így csak korlátozott 

mértékben, illetve a kellő forráskritikával és korrekciókkal használhatók fel erre a célra.1 

A  magyar  és  az  európai  család-  és  háztartásszerkezeti  vizsgálatok  eredményeinek 

összevetése  nem  könnyű  feladat,  nem  utolsósorban  azért,  mert  a  felhasznált  kvantitatív 

történeti  források  (adó-  és  népességösszeírások,  népszámlálások)  fogalmai  az  eltérő 
1 A háztartástörténeti bevezetés megírásánál támaszkodtam a Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 
„Mikrotörténelem: vívmányok és korlátok” című konferenciáján (Miskolc, 1999. augusztus 27-28.), valamint a 
KSH NKI és az MTA Demográfiai  Bizottsága által  rendezett  „Kárpát-medence népe a millenniumon” című 
konferencián  (Budapest,  2000.  november  9-10.)  elhangzott  előadásaimra.  (Pozsgai  P.  2003b.  61–81.,  illetve 
2001b. 265–281.)
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társadalmi-gazdasági  fejlődés  miatt  nem mindig,  vagy csak megszorításokkal  feleltethetők 

meg egymásnak. Az egyes közösségek családi-háztartási szintű rekonstrukciója egyébként is 

nagyon  időigényes,  s  ezért  általában  egy-egy  település  vagy  kisebb  régió  szolgálhat  az 

összehasonlítás alapjául. Ekkor is megmarad még az a probléma, hogy a vizsgált  lokalitás,  

azaz város, kisváros, falu vagy régió család- és háztartásszerkezeti sajátosságaival – melyeket 

az  ökológiai  adottságok,  termelési  lehetőségek,  öröklési  jogszokások,  tulajdonátadási 

gyakorlat  és az etnokulturális  jellegzetességek is befolyásolnak – többnyire  nem lehet egy 

egész  országot  vagy  nagyobb  régiót  jellemezni,  így  a  nagyrégiók  és  országok  közötti 

összehasonlítás igen nagy körültekintést igényel.2

Az  1950-es  évek  közepe  előtt  az  európai  demográfusoknak  és  történészeknek  csak 

felszínes ismereteik voltak a tömegek családi életéről. Sokszor nem annyira a szándék, mint 

inkább  a  módszer  hiányzott  a  kisemberek  és az  átlagos  családok  múltbeli  életének 

bemutatásához.3 A „hallgatag” alsóbb társadalmi rétegek családi viszonyainak és demográfiai 

viselkedésének megismeréséhez csak elvétve állottak rendelkezésre naplók, önéletrajzok és 

egyéb  korabeli  feljegyzések,  amelyek  ugyan  az  arisztokrata,  nagypolgári  vagy értelmiségi 

családok  esetében  gyakrabban  fellelhetők  voltak,  de  előfordulásuk  ezeknél  a  társadalmi 

csoportoknál  sem mondható  általánosnak.4 Az általános  viselkedési  normák,  a család és a 

család kötelékében élők mindennapjai, gazdálkodási és háztartási viszonyaik, döntéshozatali 

stratégiáik még ez utóbbi, privilegizált csoportoknál is csak nagy üggyel-bajjal tárhatók fel, 

jóllehet  a  forrásadottságok  nyilvánvalóan  felülmúlják  a  paraszt-  vagy  munkáscsaládokról 

rendelkezésre álló írott forrásokat. 

A demográfia és a történettudomány diszciplínáinak közeledésében a történeti demográfia  

önállósodása hozott jelentős változásokat a 20. század második felétől.5 Bár néhány úttörő 

svéd  demográfiai  tanulmányban  már  a  század  első  felében  is  felhasználták  a 

2 A tértől  és bizonyos fokig időtől  „független”,  különböző időpontokból származó és eltérő részletezettségű 
népszámlálási íveken alapuló család- és háztartásszerkezeti összehasonlítások (Európán belül, valamint Európa 
egyes régiói és a Távol-Kelet társadalmai között) egyik legnagyobb hatású gyűjteményes kötetét Peter Laslett és 
Richard Wall szerkesztette.  (Laslett,  P. – Wall, P. 1972.) Kritikájára lásd Berkner,  L.  K. 1975. 721–738. és 
Mitterauer, M. 1975. 226–255.
3 Az arisztokrácia és az uralkodó osztály egyéb rétegei, illetve a polgárság egy része is nagyobb számú olyan 
önéletírást produkált, amelyek a történeti demográfia és a társadalomtörténet számára is jól hasznosíthatóak.
4 Az élet- és családtörténeti módszer közösségi rekonstrukcióra való alkalmazására lásd Sieder, R. és Mitterauer, M. 
1983. 309–345., Schlumbohm, J. 1996. 81–95. és uő. 1997. 29–30., az életrajzi módszerre és a prozopográfiára lásd 
Levi, G. 2000a. 81–92., a biográfia és a történelem viszonyára: Kövér Gy. 2002a. 402–409., újabban uő. 2002b. 245–
262. Az életrajz és a családtörténet mint módszer alkalmazására a magyar társadalomtörténet-írásban lásd Bácskai V. 
1989., Tóth Z. 1989. 160–204. Heilig B. 2000a. 95–110. és uő. 2000b. 225–265., Horváth G. K. 2000. 43–60., Husz I. 
2000a. 5–22. és uő. 2002., Klement J. 2000. 61–79., Kövér Gy. 2000. 701–717. és uő. 2001b. 156–169., Pozsgai P. 
2000a. 187–203. és uő. 2001c. 266–296.
5 Az iparosodás előtti család és háztartás kutatási eredményeiről jó társadalomtörténeti áttekintést ad Mitterauer, M. – Sieder, 
R. 1977.,  Mitterauer, M. 1979., Anderson, M. 1980., Rosenbaum, H. 1982.,  Freitag, W. 1988. 5–37., Gestrich, A. 2003. 
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népességösszeírásokat  és  az  anyakönyveket  korspecifikus  termékenység  vizsgálatára, 

valamint a házasulandók életkorának és a csecsemőhalandóságnak az elemzésére6, a lokális 

demográfiai  viszonyok  egyházi  anyakönyvek  nominális  bejegyzésein  alapuló  vizsgálata,  a 

családrekonstitúciós  módszer  kidolgozása  azonban  egy  francia  demográfus,  Louis  Henry 

nevéhez fűződik.7 

Az ötvenes és hatvanas évek alapkutatásai után egy mindmáig felfelé ívelő szakasza kezdődött a 

francia történeti demográfiának, amelynek kérdésfelvetései, eredményei és alkalmazott módszerei 

sokszor az angolszász és a  német  tudományosságban is  indukáló szerepet  játszottak,  valamint 

ráirányították  a  figyelmet  a  regionális  és  lokális  társadalomtörténeti  kutatások  demográfiai 

vonatkozásaira  (házasodási  kor,  termékenység,  születésszabályozás,  halálozás,  stb.),  a  család 

történeti szerepének fontosságára (termelés, munkaszervezet, fogyasztás, szocializáció, stb.).8

 A kulturális antropológia mellett tehát a történeti demográfia eredményei alapozták meg 

leginkább a  későbbi  mikrotörténeti  vizsgálatokat,  ahol  már  a  családformák,  a demográfiai 

viszonyok, a gazdálkodás,  a foglalkozásszerkezet  és az öröklési  szokások összefüggései is 

megragadhatóak voltak.9 Franciaországban már a nyolcvanas években több mint félezerre volt 

tehető a nominális családrekonstitúciós vizsgálatok száma, és Franciaország volt az első, ahol 

országos vizsgálat keretében a korabeli francia egyházközségekből kiválasztott reprezentatív 

minta alapján nem nominális feldolgozást végeztek.10

Angliában  E.  A.  Wrigley  nevéhez  fűződik  a  családrekonstitúción  alapuló  történeti 

demográfiai  vizsgálatok  elindítása.  A  születésszám  és  a  háztartásnagyság  korlátozásának 

vizsgálata itt is fontos szerepet játszott a kutatásokban.11 Az angliai népesedéstörténet hosszú 

távú elemzését  R.  S.  Schofield  és  Wrigley közösen végezte  el,  ahol  a  korábbi  időszakok 

népesedésére  és  népességszámára  vonatkozóan  az  ún.  „visszafelé  becslés”  eljárását 

alkalmazták.12 Ugyancsak  Wrigley  és  Schofield  tett  kísérletet  arra,  hogy  a 

6 Edin és Hyrenius munkáit idézi Wrigley, E. A. – Davies, R. S. – Oeppen, J. E. – Schofield, R. S. 1997. 3. (1. 
lj.)  Hyrenius  korai  munkájának  későbbi  angol  változata  az  észtországi  svédek  születéskorlátozás  nélküli 
népesedéstörténetéről angolul is megjelent (Hyrenius, H. 1958. 121–130.).
7 Henry, L. 1953. 281–290.
8 A francia történeti demográfiában és társadalomtörténetben bekövetkezett változásokat áttekintik: Bódy Zs. – 
Czoch G. – Sonkoly G. 1995. 131–141, Őri P. 1998. 414–455. és uő. 2002b. 299–318., Czoch G. – Sonkoly G. é. n. 
9–23., valamint újabban Benda Gyula intézménytörténeti kitekintéssel. (Benda Gy. 2003. 113–124.)
9 Levi,  G. 1986. és  uő. 1991. 93–113.,  Schlumbohm, J. 1996. 81–95.,  valamint uő. 1997. és 1998a. 7–32., 
Medick, H. 1997., Lepetit, B. é. n.. 33–50., Revel, J. é. n. 51–70., Rosental, P.-A. é. n. 71–87. Áttekintően lásd 
Szekeres A. 2003. 187–207., Szíjártó M. I. 2003. 494–513.
10 A kutatás menetéről és eredményeiről  Henry és Houdaille tanulmányai adnak áttekintést. Többek között l. 
Henry, L. 1972. 612–40. és 977–1023; illetve Henry, L. és Houdaille, J. 1973. 873–924. 
11 Wrigley,  E. A. 1966. 82–109. A születésszabályozás kutatásának franciaországi tapasztalatairól áttekintően 
lásd Burguiére, A. é. n. 96–104.
12 Wrigley, E. A. – Schofield, R. S. 1983. 157–184.
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családrekonstitúciós vizsgálatok eredményeivel a becsült országos adatok kontrollvizsgálatát 

végezzék el.13 

Az  angol  paraszti  társadalom  korabeli  gazdálkodásának  és  háztartási  viszonyainak 

vizsgálatára nagy hatással voltak a 19. század végéről és a 20. század elejéről származó kelet-

európai kutatási eredmények.14 Különösen A. V. Csajanov műveinek újrafelfedezése hatott 

megtermékenyítően a család- és háztartásszerkezeti kutatásokra.15 A kiinduló kérdésfelvetés 

az angol parasztság rétegződésére, a kontinentális fejlődéstől való eltérésének okaira, korai 

„polgárosodására”, „individualizmusára” irányult. Ezekben a kutatásokban jelentős szerepet 

kapott  a  19–20.  századi  kelet-  és  kelet-közép-európai  parasztság  gazdálkodása, 

munkaszervezete,  háztartási  viszonyai  és  az  angol  parasztság  középkori  fejlődése  közötti 

„analógián”  alapuló elképzelések.  Így többen a Csajanov-i  eredményeket  és téziseket  is  a 

nyugat-európai  agrárfejlődés  középkori  modellezésére  kívánták  –  néha  kritikátlanul  – 

felhasználni. 

Csajanov  műveinek  és  különösen  „A  parasztgazdaság  szervezete”  (Peasant  Farm 

Organization)  című  munkája  angol  fordításának  jelentős  szerepe  volt  abban,  hogy  Nyugat-

Európában a hatvanas évektől kezdve család- és háztartásszerkezettel foglalkozó kutatási irányzatok 

és iskolák jöttek létre az első angol kiadást (1966) követően: a Cambridge Group for the Study of  

Population  and Social Structure összehasonlító háztartásnagyság vizsgálatai (P. Laslett),  E. P. 

Thompson  „morális ökonómiája”, a különböző történeti háztartásszerkezeti és történeti szociológiai 

vizsgálatok, a „családi fejlődési ciklus” elméletének társadalomtörténeti megközelítése (L. Berkner, 

M. Mitterauer), a paraszti gazdálkodás „racionalitása” és a „protoindusztriális családi gazdaság” (H. 

Medick) vizsgálata – hogy csak néhányat említsek a jelentősebbek közül.16 

2. A magyarországi kutatások és előzményeik17

13 Wrigley,  E. A. – Schofield, R. S. 1989. Újabban pedig Wrigley, E. A. – Davies, R. S. – Oeppen, J. E. – 
Schofield, R. S. 1997.
14 Az  angolszász  családtörténeti  kutatások  magyarországi  hatásáról  Husz  Ildikó  készített  újabban  kritikai 
számvetést (Husz I. 2000b. 81–104.); valamint lásd még Sonkoly G. – Verdier, N. 1996. 105–119.
15 Chayanov, A. V. 1966 [1925].
16 A  protoindusztriális  családi  gazdaságra  lásd  Medick,  H.  1976.  291–315.  A  protoindusztrializáció 
társadalomtörténeti vizsgálatára lásd Kriedte, P. – Medick, H. – Schlumbohm, J. 1981. A protoindusztrializáció 
és a demográfiai változás összefüggésére Svájcban lásd Pfister, U. 1989. 629–662., a protoindusztriális családi 
gazdaságra  újabban  uő.  1992.  201–232.  A  csajanovi  elméletre,  a  nyugat-európai  kutatásokra  és  a 
háztartásciklusokra lásd Pozsgai P. 2001. 265–281. Csajanov magyarországi recepciójára pedig lásd a Levéltári  
Évkönyvben hamarosan megjelenő tanulmányomat.
17 Elsősorban a paraszti közösségek családjaira, háztartásaira és munkaszervezetére irányuló kutatások (16–19. 
század).  A háztartások korábbi századokra vagy nem paraszti  közösségekre is kiterjedő vizsgálatára lásd pl. 
Szűcs  J.  1983.  136–158.,  a  16.  századi  városi  polgári  családra  l.  Granasztói  Gy.  1982.  605–664.,  a  budai 
háztartásokra a 19. sz. elején lásd Bácskai V. 1992. 25–45., illetve a 19. sz. első felének kassai háztartásaira: 
Czoch G. 1997. 103–113. A 18. századi magyar paraszti háztartásszerkezet kutatására alapvető: Dányi D. 1977. 
5–104.,  Faragó  T.  1977.  105–214.,  Andorka  R.  1977.  215–236.  A nyugat-európai  elméletek  és  módszerek 
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A magyarországi jobbágycsaládok és jobbágyparaszti gazdaságok vizsgálata már az ötvenes években 

elkezdődött  az  MTA  Történettudományi  Intézetében  1955-ben  létrehozott  agrártörténeti 

munkacsoport tevékenységének köszönhetően.18 A munkacsoport elsődleges célkitűzése a paraszti 

termelőüzem, a jobbágycsaládok munkaszervezete és a paraszti árutermelés tanulmányozása volt az 

örökös  jobbágyság  korszakában.19 A csoport  tagja,  Veress  Éva  nagy invencióval  és  rendkívüli 

alapossággal dolgozta fel az urbáriumokat és dézsmajegyzékeket. Veress kutatásai során megkísérelte 

körülhatárolni a paraszti família, a gazdaság és a háztartás, illetve a jobbágy termelőüzem fogalmait.20 

A  16–17.  században  nem  készültek  a  paraszti  háztartásokról  részletes  kimutatások,  ezért  az 

adóösszeírások közül az urbáriumok és a dézsmajegyzékek összehasonlító elemzésével próbálta a 

paraszti munkaszervezet és gazdálkodás működését feltárni. 

A. A háztartás tartalma és jelentése: a paraszti familiaritás és a paraszti „familia”

A különböző időpontokból származó urbáriumok és dézsmajegyzékek névanyagát Veress Éva 

egyrészt  a  jobbágycsaládok  településen  belüli  topográfiai  elhelyezkedésének  feltárására, 

másrészt a jobbágyháztartások összetételének vizsgálatára használta fel.21 

A dézsmajegyzékekben szereplő adózók nevei nagyobbrészt hiányoztak az urbáriumokból és 

a  dézsmajegyzékek  névsorában  az  urbáriumból  ismert  telkesjobbágyok  között  voltak 

felsorolva, sok esetben a szomszédos telkesgazda családnevét viselték, tehát annak telkén lakó 

rokonok  vagy  a  névazonosság  hiányában  affinális  rokonok,  házatlan  zsellérek,  cselédek, 

szolgák lehettek. Veress Éva megfogalmazása szerint:

„Az  árutermelő  gazdaságok  körül  létrejött  együttesek  laza  és  bonyolult  összetétele  már  nem 

nevezhető  paraszti  nagycsaládnak;  az  árutermelő  jobbágy  telkén  élő  háznép  sok  tekintetben 

önálló, rokon és nem rokon tagjait olyan tágabb gazdasági kapcsolat, és a gazdasági függőséggel 

(Laslett-tipológia) magyarországi felhasználására lásd Andorka R. – Faragó T. 1984. 403–437., a 18. századi 
falusi  kézművességre  Faragó  T.  1985.  7–45.  A mezővárosi  háztartások  elemzésére  Keszthely példáján  lásd 
Benda Gy. 1997, 2001, 2002a, 2002b., a háztartásalakításra Kiskunhalason lásd Melegh A. 2000., Szőlősardó 
társadalmára és a háztartások, háztartásciklusok kiemelkedő elemzésére lásd Heilig B. 2000a, 2000b és 2003., a 
Torna  megyei  és  a  Torna  mezővárosi  háztartásokra:  Pozsgai  P.  2000a,  2000b,  2001c,  2003a.  Pest  megye 
lélekösszeírásainak új, sok szempontú matematikai elemzését újabban Őri Péter publikálta. (Őri P. 2003b.)
18 A munkacsoportról és Veress Éva kutatásairól már egy korábbi dolgozatomban is írtam rövidebben, a család- 
és háztartásciklusokkal kapcsolatban. Lásd Pozsgai P. 2001b. 265–281.
19 Makkai L. 1966. 7–8.
20 Veress  Éva  kiemelkedő  kutatási  eredményeinek  legkorábbi,  szakavatott  méltatását  és  a  paraszti  család 
tevékenységszerkezetének,  munkamegosztásának áttekintő vizsgálatát  és a magyarországi  történeti  fejlődésbe 
való társadalomtörténeti beillesztését Tóth Zoltán végezte el. (Tóth Z. 1971. 65–117.)
21 A felvételi egység eltérő a dézsmajegyzékek és az urbáriumok esetében. A dézsmakivetés alapja a személyi 
tulajdont képező adóköteles termény, termék, jószág (gabona, bor, bárány, sertés stb.)  tekintet nélkül a termelés 
üzemszervezetére, az urbáriumok felvételi egysége viszont ekkor a jobbágyok használatában lévő telekrész volt 
tekintet nélkül arra hogy hányan lakták, hogyan gazdálkodtak vele, milyen módon teljesítették adóját.
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járó olyan hierarchikus szervezet fűzi egybe, amely valóban leginkább a feudális tartalmú paraszti 

„familiaritás” fogalmának felel meg.”22  

Veress a parasztcsaládot az együtt termelő és fogyasztó rokonok gazdasági szervezetének 

tekintette,  amelyet  a „rokonság más  csoportjaitól  elsősorban gazdasági  különállása választ 

el.”23 A Perényi-birtok  falvainak  részletes  elemzése  alapján  a  jobbágyháztartások négy fő 

típusát  különböztette meg:

1. Közös telekbirtok, de az egyes családtagok külön dézsmatartozással összeírva. 

Több rokon és velük élő nem rokon „kiscsaládnak” nyújt a telekbirtok megélhetést. A 

termelőmunka  és  a  gazdálkodás  valószínű,  hogy  a  legkülönbféle  együttműködés 

mellett mehetett végbe, de a fogyasztás részben vagy egészben is elkülönülhetett.24

2. Közös telekbirtok, de a háznépen belül nincs elkülönült háztartásokra utaló jel, az 

együtt  élő  közösség  kifelé  zárt  egységet  mutat.  A  földesúr  felé  a  függés  csak  a 

háztartásfőn  keresztül  érvényesült,  a  többi  jelenlévő  családmag  a  telkes  gazda 

személye  mögött  rejtve marad.  „Minimális  kerete  az apaági  nagycsalád,  maximális 

kerete azonban nem haladja meg a szolgákkal kibővült háznépet, mely nagyobbrészt 

megőrzi termelésének és fogyasztásának az egységét.”25

3.  Létalapja  nem  az  agrártermelő-üzem  [telek],  tagjai  a  jobbágyparaszti  

árutermelésben önállóan vagy egyáltalán nem vesznek részt,  vagy csak alkalmilag,  

időlegesen. Ez a típus a jobbágyparaszti kisegzisztenciákra lehetett jellemző. Ezekről a 

háztartásokról Veress azt is feltételezte, hogy valamilyen parasztiparon alapultak. Az 

ilyen háztartások kevés családtagot tarthattak el,  és azok munkaerejének tekintélyes 

része más háztartásokat szolgált ki. 

4.  Elsősorban a  termelőeszközök  fogyatékossága  miatt  „ketten-hárman” összefogó 

fél- vagy negyedtelkes jobbágyok. Háznépük alig haladhatta meg a kiscsaládot, esetleg 

a  szülőknek  az  egyik  házas  gyermekükkel  való  együttélését  [törzscsalád],  mert 

nagyobb létszámot az ilyen gazdaság nehezen tarthatott volna el és munkaszükséglete 

sem indokolt.

22 Veress É. 1966. 369. A paraszti famíliára lásd még Kosáry D. 1963. 120–131.
23 „Zárt egységgé éppen a gazdasági közösség teszi, létszámát pedig - a közösségben élő rokonság kiterjedését - 
az együttélés mindenkori gazdaságossága szabályozza.” Veress É. 1966. 367.
24 Itt valószínűsíthetően többnyire a kiscsaládok részben elkülönülő háztartásairól van szó (külön kenyéren élés), 
amelyeket e kiscsaládok fejei jelenítenek meg a dézsmajegyzékekben. Lásd még Bakács I. 1957. 62.
25 Veress É. 1966. 370.
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Veress az első két változatot tekintette az árutermelő paraszti közép- és nagygazdaságokra 

jellemzőnek, amelyeknek közös vonása volt a „familiáris” jelleg, de amelyek között szerinte a 

„familiaritáson  alapuló  jobbágyparaszti  háztartás  történeti  fejlődése  szempontjából” 

különbséget kell tenni. Nagy jelentőségű, hogy elkülönítette a jobbágyháztartások fejlődési 

szakaszait26,  de a jobbágycsalád létrejötte,  növekedése,  több családmagot  magában foglaló 

összetettebb családformává alakulása és fokozatos „lebomlása”, ciklikussága, akkor még nem 

kaphatott megfelelő súlyt magyarázatában. Az utóbbi évtizedek kutatási eredményei, valamint 

a dézsmajegyzékek és az urbáriumok tüzetesebb vizsgálata arra engednek következtetni, hogy 

a történeti fejlődés különböző fokozatai helyett valószínűbb, hogy az esetek jelentős részében 

pusztán az adott családok időbeni fejlődésének különböző fázisairól beszélhetünk az 1. és a 2. 

típus  esetében  is.  A  családok  fejlődési  szakaszainak,  a  családciklusoknak  a 

figyelembevételével ugyanis könnyebben érthetővé válik a jobbágyháztartások sokszínűsége 

egy adott időpontban és vagyoni helyzetük ingadozása két időpont között.27 Az urbáriumok és 

dézsmajegyzékek vizsgálatából ugyanis kiderül,  hogy a férfi  adózó háztartásfő halála  után 

sokszor  özvegye  „tűnik fel”  először  –  többnyire  csak a  dézsmajegyzékeken –,  majd  több 

esetben  az  elhunyt  háztartásfővel  azonos  családnevet  viselő  férfi  adózó(k).  Az  utóbbiak 

nyilván az elhunyt háztartásfő feltehetően házas fiai, esetleg testvérei.28 A 2. típusra jellemző 

lehetett  pl.  amikor  a  telkes  jobbágy  gazda feleségével,  nem  házas  és  esetleg  házas 

gyermekeivel (és egyéb a gazdálkodásban részt vevő nem rokon személlyel) élt együtt egy 

kenyéren.  Ez  lehetett  tartós,  a  generációk  váltakozásától  független  formáció  (nagycsaládi 

vagyonközösség)  és  lehetett  átmeneti.  A  gazda  házas  gyermekei  ugyanis  idővel  külön 

kenyérre  is  mehettek, ami nem feltétlenül vezetett a telekközösség bomlásához, de ekkor a 

dézsmajegyzékekben már többnyire  fejenként is szerepeltek.  (1. típus) A gazda halálával a 

gazdasági elkülönülés általában növekedhetett, de még ekkor is sok esetben osztatlan telken 

gazdálkodtak a testvérek tovább. A dézsmajegyzékekben ekkor az özvegy mellett (házas) fiait 

is feltüntették.29

A tulajdonviszonyoknak – a telkes jobbágy státusnak – nyilván meghatározó szerepe volt. 

De feltehető, hogy amennyiben a jobbágygazda fiai közösen örökölték az egész-, fél- vagy 

negyedhelyes jobbágytelket, akkor még az apa életében kialakulhatott az együtt élő, közösen 

26 „Az elkülönülés sokszor fokozatos;  utolsó állomása a  családi  telekrész  szabályszerű  felosztása,  mellyel  a 
gazdasági  közösség alapja,  a közös fundus,  külsőség és szolgáltatás  is  megszűnik.  A család mint  gazdasági 
egység voltaképpen ekkor bomlik fel.” Uo. 368.
27 Itt támaszkodom a család- és háztartásciklusokról írott, már említett munkám következtetéseire. Lásd Pozsgai 
P. 2001b. 272–273.
28 A testvérek osztatlan telken való közös gazdálkodása többnyire kiolvasható az urbáriumokból.
29 Lásd Veress Éva tanulmányának függelékében szereplő adatokat. Veress É. 1966. 376–426.
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termelő  és  fogyasztó  összetettebb  családképlet.30 A  családciklus  korábbi  szakaszában 

azonban, amikor  a gazda fiai  esetleg még gyermekek voltak,  és munkaerőhiány lehetett  a 

jellemző,  a  háztartás  szükségszerűen  egészülhetett  ki  akár  nagyobb  létszámú  idegen 

munkaerővel is.  Az apa és az özvegy halála után a házas fiútestvérek továbbra is maradhattak 

telekközösségben,  amely  azonban  már  a  termelőmunka  részbeni  elkülönülésével  (külön 

dézsma) és a fogyasztás akár teljes elkülönülésével is együtt járhatott (külön kenyéren élés).

A jobbágytelek tartozékainak, a házhelynek és a külsőségeknek a szétválása lehetővé tette, 

hogy a jobbágyok mindig az adott körülményeiknek megfelelő nagyságú úrbéres telekbirtokot 

fogjanak  föl.31 Ez  nagyon  jelentős  mértékben  megnövelte  a  jobbágyparaszti  háztartások 

alkalmazkodóképességét  a  mindenkori  körülményeikhez.32 A  családciklusnak  abban  a 

szakaszában,  amikor  éppen  nem volt  elegendő  munkaerő  egy egésztelek  külsőségeinek  a 

megművelésére,  a gazda idegen munkaerőt (szolgákat,  illetve zsellércsaládokat)  is igénybe 

vehetett,  különösen,  akkor  ha  kedvezőek  voltak  a  terméskilátások  és/vagy  az  értékesítési 

lehetőségek. Ellenkező esetben elhagyták az egész telek jogát és csak fél vagy negyed telket 

vettek  az  adott  időszakban  művelés  alá  –  földesúri  terheiket  könnyítendő  –,  vagy egyéb 

„stratégiákhoz” folyamodtak az uradalom kijátszására.33

A  jobbágyháztartások  összetételének  változása,  a  családciklus  fázisainak 

figyelembevételével  részben  tehát  magyarázatot  lehet  adni  az  urbáriumok  és 

dézsmajegyzékek  adatainak  időbeli  változására.  A  jobbágyháztartások  valószínűsíthető 

típusai,  a paraszti  familia  szerveződése és megjelenési  formái tanulmányozásakor  fontos a 

földesúri  szolgáltatások  és  egyéb  jobbágyi  terhek  változásainak  feltérképezése,  ezek  a 

tényezők  ugyanis  nagyon  jelentősen  befolyásolhatták  az  együttélés  „látható  formáját”  a 

különböző összeírásokban. 

A  Veress  Éva  által  vizsgált  időszakban  és  területen  a  paraszti  familia  rendszerét 

túlnyomórészt  csak  a  rokoni  együttélés  alapján  lehetett  kimutatni.  A  telkesjobbágyok 

gazdaságában alkalmazott  idegen munkaerőt  (cselédeket,  szolgákat)  –  mivel  nem adóztak 

külön – többnyire csak valószínűsíteni lehetett. Ugyanígy megfoghatatlannak bizonyultak a 

családos szolgák, házatlan zsellér családok, akik betagolódtak a jobbágygazda familiájába és 

30 A jobbágyok „ősi” és „szerzett örökségére”, hagyományozási jogára lásd Varga J. 1969. 480–483., a néprajzi 
kutatásokra is kiterjedően: Tárkány Szűcs E. 1981. 707–774.
31 Veress É. 1966. 348.
32 A  jobbágy  és  a  zsellércsaládok  gazdálkodási  „mozgásterét”  nagyon  jelentős  mértékben  növelte  a  telki 
állományon kívül a pusztatelkek művelése, avagy a „pusztára szállás” lehetősége. Lásd erre pl. Buza J. 1978. 
269–271.
33 Veress É. 1966. 354. 

45



a máshol lakó, de időszakonként, vagy akár rendszeresen munkaerejükkel a jobbágygazdaság 

rendelkezésére álló zsellércsaládok.

Kosáry Domokos a 17. század végéről és a 18. század elejéről származó adóösszeírások, 

urbáriumok  és  egyházi  adatfelvételek  segítségével  már  a  familiák  keretében  élő  szolgák 

nyomaira is ráakadt Pest megyében. A váci járás helységeiben ugyanis 1702-ben összesítve 

kimutatták  a  „szolgák  jószágait”,  a  pilisi  járás  ugyanebből  az  évből  származó  névszerinti 

adatfelvételében pedig már egy-egy jobbágygazda rovatában tüntették fel a cselédek jószágait.34 

Kosáry említi a 17. század végéről a kormányzat azon igyekezetét, amely az addig nem adózó 

elemek  megadóztatására  irányult.  Pest  megyei  eredményei  összecsengenek  Veress  Éva 

hegyaljai és bodrogközi falvakra tett megállapításaival, ahol a 17. századi, fejlettebb szerkezeti 

felépítésű urbáriumokban tükröződik ugyanez  a törekvés a földesúr részéről:  közvetlenül  is 

megadóztatni azokat, akik addig a paraszti familia védőszárnyai alatt húzódtak meg.35

A korszak paraszti termelő kisüzemeinek áttekintő vizsgálata alapján is megállapítható, 

hogy  a  jobbágytelek,  illetve  telekrész  mint  gazdasági  egység  nem  feltétlenül  és  minden 

esetben  esett  egybe  a  háztartással,  amennyiben  az  egy  telken,  de  külön  kenyéren  élő 

kiscsaládokat  –  modernkori  terminussal  –  különálló  háztartásoknak  tekintjük.  Ebben  az 

esetben a gazdálkodási-termelési közösség mellett a fogyasztás – és bizonyos fokig a termelés 

– elkülönülésével  kell  számolnunk.  A néprajzi  irodalom terminológiáját  felhasználva ezt a 

termelési-gazdálkodási  egységet  gazdaságnak nevezhetjük,  függetlenül  attól,  hogy  egy 

jobbágygazda irányítása alatt állt-e, vagy osztatlan közös tulajdonban (telekközösség) volt.36 

Néhány történész és demográfus azonban éppen e nagyobb gazdálkodási-termelési egységet 

nevezte  háztartásnak,  de  ebben  sem  volt  mindegyikük  következetes,  így  hosszú  időn 

keresztül a terminológiai bizonytalanság állandósult a fogalmi tisztázás helyett. 

B. A magyarországi népességösszeírások és népszámlálások háztartásfogalma a 18. 
században

Az országos adóösszeírások és az egyházi népességösszeírások mellett a 18. század második 

felétől kezdődően az osztrák abszolutizmus is  lélekösszeírásokat  rendelt el.37 A számlálások 

fő indítéka a katonaköteles korú férfi népesség felmérése volt. Az 1777. évi császári pátens 

34 Kosáry D. 1963. 124–125.
35 Nagyon jól szemlélteti a változás irányát, hogy míg 1699-ben a szolgák csak jószágaik után adóztak, addig az 
1708-as  egri  gyűlés  már  a  familia  szolgaelemeit  is  adókötelesnek  minősítette,  jóllehet  ebben  a  politikai 
körülmények megváltozása nyilvánvalóan nem elhanyagolható szerepet játszott. Kosáry D. 1963. 128–129.
36 Fél E. 1944. 3–24., 1993. 64–96. és  Heilig B. 2000. 225–265.
37 Az örökös tartományokban végrehajtott lélekösszeírásokat 1753-ban és 1754-ben ún.  Seelen-Consignation, 
majd 1770-ben már ún. Seelen-Beschreibung elnevezéssel illették. Lásd erre Ficker, A. 1870. 4–6.
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eredményeként minden familia egy saját ívet kapott (Familienbogen), amelyen mindenkinek, 

aki a famíliához tartozott, feltüntették a család- és keresztnevét egyaránt, családi állapotát, a 

férfiaknak a foglalkozását is. Ez a népszámlálás már előképe volt a II. József által 1784-ben 

elrendelt népszámlálásnak, amelyet már Magyarországon is végrehajtottak. A familiát  1777-

ben az  egy kenyéren élők közösségeként  határozták  meg,38 csakúgy mint  a  II.  József  által 

elrendelt népszámlálási utasításban:

„Egy Familiához számláltatnak mind azok, és következésképpen azon egy Arkus Familia táblájába 

irattatnak bé,  valakik magoknak külön nem főznek,  hanem ugyan azon egy Atyától,  vagy Gazdától, 

Gazdaszszonytól,  közönségesen egygyütt tápláltatnak, és velek egy Asztalon, kenyéren vagynak, akár 

ezek Házasok légyenek akár nem; e’ szerint kiki valaki másokat táplál, a’ Familia Fejének tartassék...”39

Thirring  Gusztáv  a  modernkori  családfogalomból  kiindulva  helytelenítette  a  familia  

megjelölés használatát, mert az – megállapítása szerint – voltaképpen a  háztartást  jelentette az 

első  magyar  népszámlálás  végrehajtásakor.  Az  összeírók  számos  esetben  több  családot  is 

összeírtak egy familiában, amennyiben az egyes családfők a familia fejével egy kenyéren voltak. 

Így tehát – írja Thirring  – nem állapítható meg a családok száma, hisz az a familiák számánál 

mindenképpen  nagyobb  kellett,  hogy  legyen.40 Thirring  vonatkozó  kritikai  észrevételében 

elsősorban a kiscsaládok familián belüli „rejtettségére” utalt, de figyelmen kívül hagyta a család 

történeti fejlődését. A modern, szociológiai értelemben vett  családot és az iparosodott területek 

családháztartását  mint  fogyasztási  és  szocializációs  egységet  nem  lehet  a  preindusztriális 

társadalom  családjával  sem  morfológiai,  sem  funkcionális  tekintetben  összehasonlítani.  A 

legújabb  kori  családfogalom  csak  a  társadalmi  szerkezet  változásainak  figyelembevételével 

érthető meg, és csak az iparosodás, a felgyorsult urbanizáció, a megváltozott munkaszervezet 

család- és háztartásszerkezetre gyakorolt hatásaival összhangban vizsgálható. 

A 18. századból szórványosan egyházi lélekösszeírások (Status Animarum) is maradtak fenn, 

amelyek közül azok, amelyekben a népességet házanként és személyenként is összeírták alkalmasak 

a korabeli családi együttélési viszonyok áttekintésére.41 Többnyire ezek az összeírások is a familia  

kategóriát használták, valószínűsíthetően hasonló tartalommal, mint az állami összeírások. Faragó 

Tamás  a  18.  század  közepéről  származó  status  animarumok  bejegyzéseit  egészítette  ki 

38 Gürtler, A. 1909. 67–68.
39 Thirring G. 1938. 150.
40 Thirring G. 1938. 27. „A népszámlálás végrehajtásáról kiadott utasítás az összeírásnak családonkénti felvételét  
írta elő s a táblázatok tényleg mindenütt a családok (familiák)  számát tudakolták. Ellenben a lakások számára 
nincs rovat. Az összeírásnál kialakult felfogás azonban a család és a lakás fogalmát azonosnak vette, az összeíró 
közegek  tényleg  lakásról  lakásra  haladva  a  lakásokban  talált  egyének  összességét  szorították  bele  a  család 
fogalmába, mely ilyformán voltaképpen a háztartás fogalmának felelt meg.” Thirring G. 1935. 5–6.
41 A lélekösszeírások  hasznosítására,  megyei  szintű  feldolgozására  lásd  Dávid Zoltán  és  Őri  Péter  alapvető 
tanulmányait Veszprém és Pest megyére vonatkozóan. (Dávid Z. 1973., illetve Őri P. 2003b.)
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adóösszeírások és egyházi anyakönyvek adataival. Azokban az esetekben, ahol a háztartás határait 

nem  lehetett  pusztán  a  lélekösszeírásra  támaszkodva  megállapítani  e  kiegészítő  forrásokat  is 

felhasználta.  Azokat a családokat,  amelyek az adóösszeírásban különálló  adóegységet alkottak, 

külön háztartásnak tekintette még elsőfokú rokoni kapcsolat esetén is.42 

A familiafogalommal kapcsolatban óhatatlanul felvetődik a kérdés: Vajon a 16–17. században 

vizsgált paraszti familia  és a 18. századi lélekösszeírások és népszámlálások  familia  fogalma 

mennyiben feleltethető meg egymásnak? Egyelőre célszerűnek látszik továbbra is csak a paraszti 

háztartásokra szűkíteni a kérdés vizsgálatát. Azt kell elsősorban szemügyre vennünk, hogy a két 

különböző időszak forráscsoportjai között milyen lényegi különbségek vannak. A 16–17. századi 

urbáriumoknak és dézsmajegyzékeknek az adófizető alanyok felmérése volt a céljuk, tehát sem a 

teljes népesség, sem az egyes háztartások pontos összetétele nem állapítható meg belőlük.43 

A  telkes  jobbágyok  telekrésze,  amelyen  a  gazdálkodás  alapult  és  a  rajta  élők  létalapját 

jelentette,  mindenképpen  meghatározó  volt  az  egész  közösség  számára,  akik  az  adott 

jobbágybirtok munkaszervezetét alkották. A  telekközösség rokon és nem rokon tagjait valóban 

patriarchális függőségi – familiáris vagy patrónus-kliens – viszony köthette a gazdaság fejéhez. 

Ezen  a  telekközösségen  belül  azonban  fontos  kijelölni  a  jobbágygazda  és  családja  helyét, 

meghatározó  szerepét.  A családi  munkaszervezet  idegen munkaerővel  történő kiegészítése,  a 

cselédek és szolgák felfogadása a gazda joga volt. A jobbágyhely jogainak és kötelmeinek fiági 

öröklődése szintén a gazda családjának – elsősorban fiági leszármazottainak – a folytonosságát 

biztosította.  A telekközösség tagjai nem feltétlenül laktak egy fedél alatt,  bár valószínűleg ez 

lehetett a gyakoribb. A külön kenyérre menő kiscsaládok fogyasztási elkülönülése sem feltétlenül 

vezetett azonban a gazdasági közösség felbomlásához. Ez a  familiafogalom – amely az esetek 

többségében feltehetően a  teljes  gazdálkodási  közösséget  lefedi  – tehát  „tágabb”,  mint  a 18. 

századi instrukciók által megadott „egy kenyéren élők” familia fogalma, amely már elsősorban a 

házra,  a  házban együtt élő és étkező közösségre szűkült.44 Ez egyúttal minden  fölvételi ívvel, 

háztartási  lajstrommal  végrehajtott  népszámlálás  problémája  is:  pusztán  a  lajstromokra 

támaszkodva csak egy szűkített értelmű háztartásfogalmat lehet rekonstruálni, amely a ház és a 

földbirtok tulajdonviszonyainak, valamint a gazdálkodásban részt vevő, de máshol lakó rokoni és 

nem rokoni csoportoknak az ismerete nélkül mindenképpen félrevezető lehet.45

42 Faragó T. 1985b. 20–23.
43 Az állami adóösszeírások még korlátozottabb felhasználhatóságára a háztartásokra nézve, illetve az állami és 
földesúri számbavétel eltéréseire és kritikai vizsgálatára l. Bakács I. 1957. 51–81., Kubinyi A. 1986. 279–299.
44 Faragó T. 1985b. 23.
45 A gazdaság és a ház természetesen sokszor megfeleltethetők egymásnak. A ház(nép) feje többnyire egyúttal 
gazda is. A házra, mint háztartási-gazdasági egységre és a fogalom változására l. Brunner, O. 1968. 106–110.
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A kérdés most már az terminológiai tekintetben, hogy mit is tekintsünk  háztartásnak: a 

tágabb,  gazdálkodási  közösséget,  amely  azonban  a  kvantitatív  források  jellegéből 

következően csak ritkán ragadható meg a maga teljességében; a házon belül egy kenyéren élő 

rokoni és nem rokoni csoport tagjainak  familiáját, avagy a házban együtt élő rokoni család 

részben – fogyasztás tekintetében – elkülönülő kiscsaládjait? 

C. „Lakófél” és háztartás

A  19.  század  első  feléből  származó  nem  nemesek  összeírásainál  (popularis  conscriptio  

ignobilium)  szintén  a  familiánkénti  összeírás  18.  század  végi  gyakorlatát  követték,  ahol  egy 

familiához tartozónak tekintették mindazokat, akik a familia fejével közös kenyéren éltek.46  

A 19.  század  közepén azonban az osztrák  közigazgatási  szervek által  végrehajtott  két 

népszámlálás  (1850/51,  1857)  új  fogalmat  vezetett  be,  a  lakófél (Wohnpartei)  fogalmát, 

amellyel a korábbi összeírások  familia fogalmát kívánták helyettesíteni.47 A  lakófélfogalom 

használata  azonban  az  eddigi  vizsgálatok  alapján  eltérő  volt  az  1850-es  és  az  1857-es 

népszámlálások  végrehajtása  során.48 Az 1850/51.  évi  felvételi  egység  tartalmára  nézve  a 

következőképpen rendelkezett a népszámlálás „Hivatalos Utasítása”:

„Egy különös fölvételi  ívet kapnak a népszámlálásnál: a) minden házasságban élő gyermekével 

együtt, vagy ha nincsenek azok nélkül; b) fi- vagy nőözvegy ha gyermeke van; c) azon nőtlen 

vagy hajadon és özvegy gyermektelen személyek, kik cselédet tartanak, és magokban laknak vagy 

saját vagyon, hivatal- vagy keresetből élnek.”49 

A  lakófélfogalom  tehát  ebből  az  utasításból  következően  a  nukleáris  családok 

elkülönítését célozta, s ez tetten is érhető a végrehajtás elemzése alapján.50 Ez a fogalom az 

1857.  évi  népszámlálásnak  is  alapegysége  maradt,  de  használatában  –  a  Torna  megyei 

összeírói gyakorlat elemzése alapján – jelentősen eltért az 1850/51. évitől. Ekkor már nem 

érvényesült a nukleáris családok, az együtt élő rokon családmagok merev elválasztásának a 

gyakorlata,  hanem  elsősorban  a  tulajdoni  státus  szerinti  tagolás  határozta  meg  a 

lakófélegységet.51 A  „házbirtokos”  szülő  és  házas  gyermeke  többnyire  ugyanabban  a 

46 Thirring G. 1903. 25., 69.
47 Ficker, A. 1870. 78.
48 L. Heilig B. és Pozsgai P. idézett munkáit. A „lakófél” alkalmazhatóságának problémáját felvetette Faragó T. 
1989. 439.
49 Közli Dányi D. 1993. 92–93.
50 Az  1850.  évi  népszámlálás  házankénti  és  lakófelenkénti  összesítő  ívei  fennmaradtak  Torna  vármegye 
településeire vonatkozóan a Kassai Állami Területi Levéltárban. Részletesebben l. Pozsgai P. 2000. 172–173.
51 Kivételt képeznek a bérlőcsaládok, akik bár nem voltak önálló háztulajdonosok mégis többnyire különálló 
lakófelet alkottak Tornán.
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lakófélben  szerepel  a  lajstromokon.  A  fiatal  pár  házon  belüli  feltételezhető  térbeli 

elkülönülését Torna mezővárosban éppen ezért nem választóvonallal vagy másik felvételi ív 

betöltésével jelölték, hanem a szülőktől (és nőtlen, illetve hajadon testvéreiktől) néhány sorral 

lejjebb írták össze őket.52 Az egy házban lakó már házas testvérek azonban szinte kivétel 

nélkül  önálló  „házbirtokosok”  voltak,  akiknek  családjait  különálló  lakófélháztartásokként 

tüntették fel a fölvételi íveken és többnyire állatállományuk is elkülönítve szerepelt.

A  magyar  statisztikai  szervezet  által  előkészített  és  végrehajtatott  első  népszámlálás 

(1869) háztartásfogalma a két korábbi osztrák népszámlálás által használt Wohnpartei magyar 

fordítása,  a  lakófél lett.  Ez annál  inkább  bonyolította  a  helyzetet,  mert  a  népszámlálás 

végrehajtását Keleti Károly és munkacsoportja elsősorban a helyi értelmiségre – nem fizetett 

népszámlálási  biztosokra  –  alapozta,  akiknek  a  körében  ez  a  kifejezés  aligha  lehetett 

használatos. A magyar népszámlálás utasítása sem tisztázta pontosan, hogy mit kell  lakófél  

alatt  érteni,  s  ez  különösen  azokban  az  estekben  jelentett  gondot,  amikor  az  egyes 

különbözőképpen  felkészült  összeírók  az  egy  házban  együtt  élő  rokoni  csoportokat 

különítették el  „lakó felekre”. Tovább növelte a terminológiai  zűrzavart,  hogy a háztartási 

lajstromok (Fölvételi ív) második oszlopában – ahol a „lakók vezeték- és keresztnevét” kellett 

feltüntetni  –  a  családot  is  háztartás  értelemben  használták.53 Torna  megye  településeinek 

eddigi  vizsgálati  eredményei  alapján  megállapítható,  hogy  az  egyes  összeírók 

különbözőképpen értelmezték népszámlálási utasítás által meghatározott háztartási egységet, 

a  lakófelet.  Egyes  falvaknál  megalapozottan,  a  valós  tulajdonviszonyoknak  megfelelő 

háztartásokat különítette el az összeíró, míg máshol ez a szétválasztás nem mondható sem 

megalapozottnak,  sem  következetesnek,  azaz  nem  vette  figyelembe  a  valós  tulajdoni-

gazdálkodási,  fogyasztási  és  rokoni-függőségi  viszonyokat.  Egyes  esetekben  tehát  a  18. 

század  végének  felvételi  egységei  megfeleltethetők  a  19.  század  második  fele 

népszámlálásainak  háztartási  egységeivel,  ez  azonban  nem  tekinthető  általánosnak.  Az 

összesítő  ívek alapján pedig különösen nagy körültekintést  igényel  két  időpont különböző 

forrásait  a  háztartásszerkezetre  nézve  összevetni,  hisz  ekkor  az  összeírók  adatfelvételi 

szempontjai sokszor már nem állapíthatóak meg. A hiányzó közös szemléleti alap némelykor 

megkérdőjelezheti e kockázatos vállalkozás hozadékát. Az igazán megbízható összehasonlítás 

többnyire csak a  nominális háztartási lajstromok bázisán valósítható meg megbízhatóan, az 

előzetes  forráskritika  és  a  forráscsoport  fogalmi  rendszerének  egységesítése,  adatainak 

korrekciója  után.  Az  említett  lakófélháztartások  vizsgálatánál  mindenképpen  célszerű 
52 Ez  a  gyakorlat  hasonló  a  II.  József-féle  népszámlálás  utasításához,  amely  szerint  a  háztartásfő  apa  után 
„kevéssé bellyebb” kellett tétetniük a házas fiú családtagjainak. (Thirring G. 1938. 150–151.) 
53 „Bevezetendők pedig következő sorban: a család (háztartás) feje; neje; gyermekei, unokái, stb. kor szerint.” 
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nominális  kiegészítő  kontrollforrásokat  (nominális  kataszteri  felvételek,  közmunka-

összeírások, anyakönyvek stb.) bevonni a háztartás megbízhatóbb körülhatárolásához.

Az 1880. évi magyar népszámlálást már egyéni számlálólapokkal hajtották végre, amely a 

modernkori népszámlálások jellemzője maradt. Ettől kezdve már nem a háztartás, hanem az 

egyén  lett  a  számlálások  alapegysége.  Thirring  Lajos  már  1937-ben  felvetette,  hogy  az 

országos szinten az 1880-as népszámlálással  bevezetett  egyéni  számlálólapok nem minden 

területen hoztak előrelépést:

„Az egyéni laprendszer meghonosítása statisztikai összeírások – különösképen a népszámlálások 

–  történetében  a  maga  idején  szinte  forradalmi  újításszámba  ment.  [...]  De  volt  hátránya  is. 

Népszámlálási  téren a  leginkább hátrányos  következményének  azt  tekinthetjük,  hogy  túlságos 

atomizálásra vezetett,  a számlálások tulajdonképeni alapegységévé  az embert,  az egyes egyént  

tette meg,  kiragadva őt  a társadalmi sejtrendszeréből,  a család kötelékéből.  A feldolgozásnak 

ebben a  rendszerében tehát  a  népesség összetétele  a családi  és  egyéb közösségek s kötelékek 

csaknem teljes figyelmen kívül hagyásával, vagyis az egymástól szinte tökéletesen függetlennek 

tekintett egyes egyedek egynemű adatainak egyszerű összeadása alapján nyert ábrázolást.”54 

3. Háztartáskutatás és mikrotörténet: módszertani kitekintés 

A háztartás nem statikus egység, hanem dinamikusan változó, a mindenkori körülményekhez 

alkalmazkodó  egysége  a  társadalomnak,  amely  mindig  csak  a  vizsgált  társadalom  saját 

feltételrendszerének,  szokásjogi  hagyományainak  fényében  értelmezhető.  Különböző 

területek  háztartási  csoportjainak  összehasonlításakor  ezért  a  legnagyobb  óvatossággal  és 

körültekintéssel  kell  eljárni.  A  háztartásfogalom  pusztán  kvantitatív  történeti  forrásokon 

alapuló meghatározása magában rejti azt a veszélyt, hogy a háztartás mindig az éppen adott 

forrás keletkezési körülményei, előre definiált egységei által lesz meghatározva. A kvantitatív 

források  háztartása  viszont  csak  nagyon  ritkán  bizonyult  teljesen  önellátó,  független 

gazdasági  egységnek.55 A  mikrotörténeti  vizsgálatok  éppen  azt  bizonyították,  hogy  a 

háztartás, háznép, gazdaság, házközösség (zadruga) fogalmai csak a tágabb rokoni és olykor 

nem rokoni termelési kooperáció kapcsolathálójának részeiként érthetők meg.56 A különféle 

néprajzi leírások és több kiegészítő forrást felhasználó történeti elemzések is megerősítették a 

54 Thirring L.  1937. 1.  
55 Schlumbohm, J. 1996. 93.
56 Sabean, D. 1990. 88–123. és 259–299.
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házon belüli és azon kívüli függőségnek és együttműködésnek azt a sokszínűségét, amelyet az 

egynemű történeti források csak nagyon ritkán tudtak visszaadni.57

A történeti család- és háztartásszerkezeti kutatások egyik legfontosabb feladata az egyes 

fogalmak jelentésének körülhatárolása, tartalmi meghatározása és következetes használatuk, 

elhatárolásuk,  valamint  hierarchiájuk  megállapítása.  A  magyar  történetírás,  ahogy  már 

korábban  említettem  gyakran  „háztartás”  terminussal  jelölte  azt  a  koraújkori  összeírási 

egységet, amely tulajdonképpen a paraszti családi gazdaságnak lett volna megfeleltethető, és 

általában  a  családi  gazdaság  fejének  tekintette  az  összeírásokban  szereplő  jobbágyokat.58 

Veress  Éva  mindmáig  nagyon  helytálló  és  az  újabbkori  kutatásokra  is  irányadó 

megállapításának érvénye máig sem csökkent:

„A termelő kisüzem, az általa eltartott háztartás, az ebben élő család fogalma a forrásokban [a 16-

17. században] általában egy-egy jobbágy személyében jelenik meg, ezért elmosódik. Miután a 

valóságban is egybefonódott, tévesen bár, de zavartalanul behelyettesíthető egymással mindaddig, 

amíg  e  fogalmak  gazdasági  és  társadalmi  tartalmát  nem  határoztuk  meg  és  nem  tisztáztuk 

egymáshoz való viszonyukat.”59

A  történeti  család-  és  háztartásszerkezeti  kutatások  és  a  mikrotörténeti  vizsgálatok 

viszonylatában fontosnak tartom az egyes  jól kidolgozott  mikrotörténeti–mikrodemográfiai 

részelemzéseket, de mégis a vizsgált közösség egészének rekonstrukcióját tekintem alapnak a 

kvantitatív  források  felhasználásával.  Itt  nem  pusztán  az  egyes  jellemzőnek  vélt  vagy 

tipikusnak,  illetve  atipikusnak  tartott  esetek  kiemelését  és  általánosítását  tekintem 

elsődlegesnek a lokális társadalomra vonatkozóan, hanem az egész közösség egy vagy több 

konzisztens forrás segítségével történő jellemzését.60

Mikrotörténeti megközelítés alatt tehát nem egyszerűen a narratív források és különböző 

kvalitatív források antropológiai mélységű elemzését értem – és a mikrotörténet mint különálló 

diszciplína  felsőbbrendűségét  vagy  kizárólagosságát  sem  látom  indokoltnak  a  történeti 

demográfiai  vizsgálatokban  –,  hanem  egy  olyan  szükséges  módszertani  megközelítésnek 

tartom,  amely  képes  a  száraz  statisztikai  adatok  értelmezésére,  éppen  a  társadalmi 

mikrostruktúrák  dinamikájának  kvantitatív  forrásokkal  való  követhetetlensége  miatt.61 

57 Fél E. 1993. 75–79., uő. 1944., Tóth Z. 1971. 87–99.  A társadalomtörténeti kutatásokra Faragó T. 1985., Tóth 
Z. 1989. és 1996., Heilig B. 2000b., Pozsgai  P. 2000a. esettanulmányai.  A családon belüli munkamegosztás 
vizsgálatára és a családdal kapcsolatos fogalmak tisztázására lásd Tóth Z. 1971. 65–117.
58 Veress É. 1966. 289.
59 Veress É. 1966. 289–290.
60 A mikrotörténelem és a mikrotörténeti módszertan ilyen megközelítésére lásd Schlumbohm, J. 1998. 7–32.
61 Lásd még erre vonatkozóan Levi, G. 1998. 55. „Értelmetlen volna a mikrotörténelem és a makrotörténelem 
közötti ellentétet absztrakt fogalmakkal vitatni. Jogosultabb, ha a mikroelemzést vagy mikrotörténelmet inkább 
historiográfiai  gyakorlatnak tekintjük.  Mikrotörténelmen  a  történeti  tények  olyan  elemzését  értjük,  amely 
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Kvantifikáció és kvalitatív – ha úgy tetszik mikrotörténeti – elemzés tehát nem zárja ki egymást, 

hanem kiegészíti egyik a másikat. Egyes narratív források (vallomások, naplók, önéletrajzok, 

peres  anyagok,  levelek,  végrendeletek  stb.)  sok  szempontú  mikrotörténeti  elemzése  a 

mélystruktúrákat is láthatóvá teszi. Fontos azonban, hogy képesek legyünk eldönteni, hogy az 

ezeken az eseti forrásokon alapuló elemzések mennyire tekinthetők jellemzőnek, tipikusnak az 

adott  társadalmi  csoportra,  közösségre  vonatkozóan.  Az  egyes  területek  és  régiók 

összehasonlítása  pedig  csak  a  családok  és  háztartások  fejlődési  szabályszerűségeinek, 

„mozgástörvényeinek”  feltárásával  történhet.  Ehhez  elengedhetetlen  a  családok  időbeni 

demográfiai változásainak, a család- és háztartásciklusoknak, a családi életútnak  a vizsgálata.

4. Család- és háztartásciklusok vizsgálatának eredményei a történeti 
demográfiai és társadalomtörténeti kutatásokban

A  társadalmi  reprodukció  folyamata  szélesebb  értelemben  magában  foglalja  azokat  az 

intézményi  mechanizmusokat,  szokásjogon  alapuló  cselekvést  és  normákat,  amelyek  azt 

szolgálják,  hogy  a  társadalmat  alkotó  kisebb  egységek  fennmaradjanak  és  megújuljanak 

generációról generációra. Ennek a  generációs megújulásnak az elsődleges színtere a  család. 

Ezért is kiemelten fontos a társadalom alapegységének a hosszabb távú vizsgálata, amely a 

háztartás (háznép, háztartási csoport) magját, illetve részét – többcsaládos háztartás esetén – 

alkotja.62 A hetvenes évekre bebizonyosodott, hogy a családok viselkedését csak akkor lehet 

megérteni,  ha  folyamatként fogjuk  fel  a  családokat,  és  a  statikus  megközelítés  helyett 

dinamikus  vizsgálati  módszerekre  van  szükség,  amelyek  a  családok  változását,  illetve  a 

változások irányát is képesek szemléltetni.

Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az egyes kvantitatív források, mint pl. a  népszámlálási 

adatfelvételek nagyobbrészt csak statikus elemzésre adnak lehetőséget; a különböző statikus 

modellek és tipológiák azonban épp a családok és háztartások legfontosabb vonását voltak 

képtelenek megragadni: az  állandó változást, azaz az  időtényezőt.  A hetvenes évektől, nem 

kis részben a Cambridge-i  Kutatócsoportot63 ért  heves támadások és éles kritikák nyomán 

egyre több olyan tanulmány jelent meg, amelyekben a háztartást mint folyamatot próbálták 

felnagyítja  a megfigyelés  léptékét  – hasonlóan ahhoz, amikor mikroszkópon keresztül  nézünk valamit azért, 
hogy lássuk nem kerülte-e el valami a figyelmünket, amikor szabad szemmel vizsgálódtunk.” A mikrotörténet 
társadalomtörténeti alkalmazására lásd Reay, B. 1996.; alkalmazására a makrotársadalmi csoportok kutatásában 
lásd Bódy Zs. 2003. 31–43.; a társadalmi rétegződés vizsgálatában: Czoch G. 1999. 17–38.
62 Brunner O. 1968. 103–127., Löfgren, O. 1974. 17–52., Gaunt, D. 1987. 121–141. Magyar viszonylatban a 
társadalomnéprajzi kutatások közül pl. Fél E. 1944. 3–24. és uő. 1993. 64–96., Kocsis Gy. 1992. 187–198. A 
többcsaládos háztartásokra újabban lásd Heilig B. 2000a, 2000b. és Pozsgai P. 2000a, 2001c, 2003a.
63 Cambridge Group for the Study of Population and Social Structure
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bemutatni, azaz a család és háztartás összetételének, az őket alkotó családmagok és az együtt 

élő rokonok számának időbeni változásából megpróbálták rekonstruálni azokat a társadalmi-

gazdasági  mozgatórugókat,  amelyek  a  háztartások  összetettebbé  válása,  esetleg  több 

családmagot magában foglaló formációvá alakulása, majd fokozatos lebomlása – demográfiai 

események vagy kiscsaládok kiválása és önállósodása – mögött meghúzódik. A családnak és 

a háztartásnak ez a dinamikus megközelítése jelentősen hozzájárult, ahhoz, hogy a figyelem 

középpontjába kerüljenek az öröklési jogszokások és az  öröklési gyakorlat, a  háztartásfőség 

és  az  idős  háztartásfő  visszavonulásának,  azaz  a  birtokátadásnak,  illetve  a  birtok 

felosztásának a kérdései.64 Továbbá megemlíthetők még olyan alapvető fontosságú vizsgálati 

szempontok,  mint  a  háztartáson belüli hierarchia,  a  munkaszervezet,  a  házon/háztartáson 

kívüli rokoni együttműködés.

A. Család, családciklus, családi életút

A  háztartásszerkezeti  kutatások  felfutásának  időszakában  –  a  hatvanas  évek  végén  és  a 

hetvenes évek elején – a család és háztartás fogalmát sokszor túlzóan leegyszerűsítő módon, 

pusztán  a  népszámlálási  adatfelvételi  ívekből,  az  összeírók  által  elhatárolt  egységekre 

hagyatkozva állapították meg.65 A Peter Laslett és munkatársai által kidolgozott és javasolt 

fogalmakra vonatkozó kritikájában Lutz Berkner éppen azt emelte ki, hogy így a  háztartás 

voltaképpen  magából  a  népszámlálási  listából  születik,  mert  Laslett  a  számlálóbiztosok 

tollvonásával  elkülönített  csoportokat  tartotta  egy  háztartási  egységnek,  vagyis  a  házban 

együtt  élő  csoportot,  míg  családnak  e  csoport  rokon  tagjaiból  álló  együttest  definiálta.66 

Kizárta  a  háztartásból  azokat,  akik  külön  laktak,  jóllehet  ugyanazon  a  belső  telken  éltek 

együtt, de különálló épületben, vagy azokat is akik rokonok voltak, együtt étkeztek a háztartás 

többi tagjával és esetleg a termelőmunkát is közösen végezték, de nem ugyanazon az udvaron 

laktak.67

A  viszonylag  régen  keletkezett  összeírásokban  a  konjugális  nukleáris  családok 

dominanciája, Laslett szerint, azt bizonyította, hogy ez volt az uralkodó családforma már a 

64  Habakkuk, H. J. 1955. 1–12., Berkner, L. K. 1972. 398–418. és uő. 1976. 71–95.
65 Több ország, így Anglia népszámlálási gyakorlatára is a listás népszámlálás volt a jellemző, ahol az egyes 
házakban  és  háztartásokban  élő  személyeket  folytatólagosan  sorolta  fel  az  összeíró,  s  elválasztotta  a 
különállónak  tartott  háztartásokat  egymástól.  Ausztriában  és  Magyarországon  azonban  a  háztartási  lajstrom 
(Aufnahme  Bogen,  fölvételi  ív)  honosodott  meg  és  volt  használatban  az  egyéni  számlálólap  általános 
bevezetéséig (1880).
66 Berkner, L. K. 1975. 722., Mitterauer, M. 1975. 226–255.
67 A fiatal párral egy udvaron, de különálló épületben (Stübl, Stube) élő visszavonult  szülőkre l. Berkner L. K. 
1972.  402.,  Schlumbohm,  J.  1997a.  450.  A  máshol  lakó  (udvar,  ház),  de  közösen  étkező  és  gazdálkodó 
családtagokra magyar viszonylatban lásd Fél E. 1944. 18. 
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17–18. században is. A lasletti háztartástipológia – amely egyértelműen e hipotézisen alapul 

– nem alkalmas a háztartások dinamikus elemzésére, a családi életciklus egyes fázisainak, az 

eltérő  időpontok különböző családi  összetételének  az  érzékeltetésére,  mert  nem egy adott 

közösségre, településre vonatkozóan vetett össze több népszámlálási időmetszetet egymással, 

hanem különböző helyekről származó népességösszeírásokat hasonlított össze a háztartások 

átlagos  nagysága  alapján.68 A  lasletti  tipológián  alapuló,  tértől  és  időtől  független 

„összehasonlító”  vizsgálatok  nem  alkalmasak  a  különböző  lokális  csoportok,  közösségek 

háztartásszerkezetének  megbízható  leírására,  a  háztartás-fogalom  valós  tartalmának 

feltárására.69 A  nyugat-európai  kutatási  eredmények  bebizonyították,  hogy  a  háztartás 

jelentése,  a  háztartásszerveződés  folyamata  és  iránya  nem  vonatkoztatható  el  az  adott 

társadalmi  feltételrendszertől  (földesúri  kötelmek,  öröklés,  nagykorúság,  házasság,  önálló 

háztartás  alakítása  stb.),  nem  lehet  a  környezetéből  kiragadva  értelmezni,  és  kívülről 

ráerőltetett definíciókkal jellemezni.

A hatvanas évek közepén (1966) angolul is kiadták A. V. Csajanov klasszikus alapművét 

az orosz paraszti családi gazdaságokról. Bevallottan vagy elhallgatva, de ez a munka döntő 

impulzust adott nemcsak a háztartásszerkezeti  kutatásoknak, de az általa bevezetett  családi 

életciklus  elméletének  felelevenítésével  a  nyers  kvantitatív  elemzések  kritikája  is 

megszületett.  Lutz  K.  Berkner  –  aki  kritikáiban  több  súlyos  csapást  mért  az  egyoldalú 

kvantitatív elemzések szerzőire –  kiemelten hivatkozik Csajanov munkájára e téren, és több 

más alapvető módszertani írás szerzője is fontosnak tartotta az “atyamester” megemlítését.70

B. A csajanovi modell és „a családi fejlődési ciklus elmélete”71

A. V. Csajanov a parasztgazdaság szervezésére ható tényezők (a piac hatása, a megművelhető 

föld  mennyisége,  természetes  termékenység  stb.)  közül  legmeghatározóbbnak  tartotta  a 

családszerkezetet,  amely  döntően  korlátozta  a  gazdasági  tevékenység  eredményességét  és 

volumenét.72 A parasztgazdaság munkaerejét nyilvánvalóan behatárolta a rendelkezésre álló 

munkaképes  családtagok száma.  A család fogalma alatt  maguk a  parasztok – a  zemsztvo-

68 Laslett,  P.  1972.  28–32.,  Berkner,  L.  1972.  398-418.  A  család-  és  háztartásciklusokra  magyarországi 
viszonylatban Heilig B. 2000b. 225–265. és Pozsgai P. 2000a. 166–224.
69 Faragó  T. 1985b.  48–50. Faragó  Tamás a Pilis-Buda környéki  birtokos paraszti  háztartások  vizsgálatánál 
szembesült  a  Laslett–Hammel-féle  tipológia  korlátozott  alkalmazhatóságával.  Az  említett  tipológia 
alkalmatlanságának szemléltetését egy másik magyarországi régió, Torna megye településeinek a leírására lásd 
Pozsgai P. 2000a. és Heilig B. 2000b.
70 Berkner, L. K. 1972. 414., Löfgren, O. 1974. 23.
71 Kövér  Gy.  1990.  89–93.,  valamint  lásd  megjelenés  alatt  lévő  tanulmányomat  a  B-A-Z  Megyei  Levéltár 
Levéltári Évkönyvében.
72  Chayanov, A. V. 1966. 53.
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statisztikát  készítő statisztikusok tapasztalata  alapján – azokat a személyeket  értették,  akik 

állandóan egy asztalnál, illetve egy tálból ettek.73

Csajanov  elemzése  és  megállapításai  úttörőek  voltak  a  parasztcsalád  nagyságáról,  a 

parasztcsaládok fejlődési ciklusáról, amely szoros korrelációt mutatott a paraszti gazdálkodás 

eredményességével.  Csajanov  egy  olyan  demográfiai  modellt  dolgozott  ki,  amelyben  a 

házasságkötéstől a nők termékenységi időszakának lezárulásáig számítva 26 éven keresztül 

vizsgálta a családon belüli termékenységet, s a családnagyság változását.74  

A  családciklus  különböző  szakaszaiban  a  gazdálkodást  döntően  befolyásolta,  hogy  a 

családi gazdaságban volt-e már munkára fogható gyerek.  A családciklus kezdeti  tizennégy 

évében  a  fogyasztó-dolgozó  arány  egyre  nő  a  fogyasztók  javára  –  az  újabb  és  újabb 

megszülető gyermekekkel –, így a munkát végző családtagokra egyre nagyobb teher hárul, a 

munka-fogyasztási  egyensúly75 egyre  alacsonyabb  szinten  jön  létre,  azaz  az  életszínvonal 

változatlan  körülményeket  feltételezve  fokozatosan  csökkenhet.  Átlagosan  a  tizenötödik 

évben – Csajanov maga is hangsúlyozta azonban, hogy ez a váltás fokozatosan történik, nem 

egyik  évről  a  másikra  –  belép  a  munkavégzők  közé  a  még  csak  „félig  munkaképes” 

elsőszülött gyerek, így fokozatosan enyhül a fogyasztók által a családi gazdaságra nehezedő 

nyomás.76 A családi gazdaság hatékonyságának csúcspontját akkor éri el, amikor már a kisebb 

gyerekek közül többen is munkaképessé válnak77, az idősebbek pedig vagy még nem érték el 

a házasulandó kort,  vagy mint fiatal  házasok továbbra is a családban maradnak növelve a 

rendelkezésre álló munkáskezek (és egyben a fogyasztók) számát is.78 Csajanov hangsúlyozta, 

hogy az orosz paraszti családokra nem jellemző ugyan a  nyugat-európai nukleáris jelleg, de a 

családciklus különböző szakaszaiban pl. fiatal  házasok, vagy öreg házaspár jelen vannak a 

nagycsaládok mellett. Az átlagosan egy családra jutó családtagok száma azonban lényegesen 
73 Ez a „család” a magyar népszámlálási gyakorlatból (1784–87) is ismert, már tárgyalt familia rokona. (Pozsgai 
P. 2001a.) 
74  Csajanov a  különböző zemsztvo-statisztikák alapján a házasulandó nők átlagos életkorát 20, míg a férfiakét 
25 évnek vette, s ettől az életkortól kezdve a nők 45 éves koráig – szülőképes koruk végéig – átlagosan három 
évnek vette  azt  az időszakot,  amikor egy „túlélő” gyermek születik  (aki  nem hal  meg csecsemőkorában  és 
feltételezhetően megéli munkaképessé válását).  Lásd Chayanov, A. V. 1966. 57. (1. táblázat.)
75 A  munka-fogyasztási  egyensúly elmélete  szerint  a  termelőmunka  célja  a  parasztgazdaság  alapvető 
szükségleteinek és a család munkaráfordításainak egyensúlyba hozatala volt. A munka-fogyasztás egyensúlyra 
való törekvés nem jelent feltétlenül tudatos kalkulációt, így a családi gazdaság általában a teljes évi bevételt 
próbálta maximalizálni ellentétben a kapitalista vállalkozások természetével, ahol a nettó profit maximalizálása 
a cél.
76 Csajanov a zemsztvo-statisztikák alapján a bérmunka, illetve a cselédkedés jelenlétét elhanyagolhatóan csekély 
arányban észlelte.
77 Természetesen életkori és nemi sajátosságoknak megfelelő munkáról van szó.
78 Szuszter Júzi [Suszter Józsi] is ugyanezt fogalmazta meg Lükő Gábornak, amikor 1932–33-ban több hónapot 
Jugánban  (észak–moldvai  csángó  település)  töltött:  Amíg  a  gyermekei  kicsik  csak  nagyon  nehezen  tudnak 
megélni, de ha majd felnőnek, akkor ahogy mondta:  “nagy bojár leszek, még primár  is lehetek!”  [primár= 
falubíró vö.  iudex primarius;  a bojár szó eredeti  (török) jelentése  boi eri  ‘gazdag ember’].  Lükő G. szóbeli 
közlése.
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magasabb  mint  Nyugat-Európában.  (A  századforduló  utáni  Oroszországban  általánosak 

voltak  a  többgenerációs  családok,  ahol  a  fiatal  házaspár  és  gyermekeik  mellett  nagyon 

gyakran  ott  találjuk,  valamelyik  házaspár  szüleit,  vagy  a  még  nőtlen,  illetve  hajadon 

testvéreket.) 

A zemsztvo-statisztikákban és Csajanov elemzéseiben a háztartások vagyoni helyzetét az 

adott  évben  a  család  által  bevetett  földterület  nagyságával  mérték.  Több  tízezer  család 

(háztartás) vizsgálata alapján matematikai egyenletekkel és függvényekkel is kifejezték azt az 

összefüggést, amely a család fejlődési ciklusának egy adott stádiuma és a családtagok által 

megművelt  földterület  között  fennállt.  A  parasztcsaládok  tehát  pusztán  a  termékenység 

„biológiai  tényezője”,  a  halálozások  vagy  a  migráció  miatt  alapvető  társadalmi–vagyoni 

helyzetbeli  változáson  mehettek  keresztül  akár  egy  évtized  leforgása  alatt.  A  nagyobb 

létszámú családok, amelyek kezdetben nagyobb földterülettel rendelkezhettek, ki voltak téve 

a  földaprózódásnak  a  családtagok  önállósulási  törekvéseivel  párhuzamosan.  Azoknak  a 

családoknak a vagyoni helyzete is megváltozott, ahol esetleg nem következtek be jelentősebb 

demográfiai  változások az adott évtizedben. Így a parasztcsaládok „többirányú mobilitása” 

volt megfigyelhető a különböző életciklusnak megfelelő szakaszokban.79

1. táblázat. A családi fejlődési ciklus

79 Gatrell, P. 1986. 46., Shanin, T. 1972. 72–74.
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Férj Feleség 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1 25 20 – – – – – – – – – 2
2 26 21 1 – – – – – – – – 3
3 27 22 2 – – – – – – – – 3
4 28 23 3 – – – – – – – – 3
5 29 24 4 1 – – – – – – – 4
6 30 25 5 2 – – – – – – – 4
7 31 26 6 3 – – – – – – – 4
8 32 27 7 4 1 – – – – – – 5
9 33 28 8 5 2 – – – – – – 5

10 34 29 9 6 3 – – – – – – 5
11 35 30 10 7 4 1 – – – – – 6
12 36 31 11 8 5 2 – – – – – 6
13 37 32 12 9 6 3 – – – – – 6
14 38 33 13 10 7 4 1 – – – – 7
15 39 34 14 11 8 5 2 – – – – 7
16 40 35 15 12 9 6 3 – – – – 7
17 41 36 16 13 10 7 4 1 – – – 8
18 42 37 17 14 11 8 5 2 – – – 8
19 43 38 18 15 12 9 6 3 – – – 8
20 44 39 19 16 13 10 7 4 1 – – 9
21 45 40 20 17 14 11 8 5 2 – – 9
22 46 41 21 18 15 12 9 6 3 – – 9
23 47 42 22 19 16 13 10 7 4 1 – 10
24 48 43 23 20 17 14 11 8 5 2 – 10
25 49 44 24 21 18 15 12 9 6 3 – 10
26 50 45 25 22 19 16 13 10 7 4 1 11

A család 
„életkora”

A házaspár életkora A gyermekek életkora A család 
létszáma

Forrás: Chayanov, A. V. 1966. 57.

C. A háztartási ciklus kutatása és a főbb eredmények 

Berkner és Löfgren a szolgák fő funkcióját a paraszti háztartásokban a nyugat-európai és a 

skandináv  források  alapján  a  családciklus  kezdeti  fázisa  relatív  munkaerőhiányának 

pótlásában látják.80 Oroszországban, ahol a szolgaság szerepe elhanyagolható volt a paraszti 

üzemben, a stabilitást a paraszti gazdaság méretének megváltoztatásával lehetett fenntartani. 

Ausztriában  azonban  a  földbirtok  túlnyomórészt  oszthatatlan  egységet  jelentett,  így  a 

háztartásban idegen munkaerő felfogadásával biztosíthatták az egyensúlyt.  Itt is igazolódott 

az,  amit  a  magyar  kutatások  is  alátámasztanak,  hogy  a  gazdagabb  parasztok  a  családi 

életciklus  „munkaerőhiányos”  időszakában  nagyobb  arányban  vették  igénybe  a  szolgák 

munkaerejét. 

A háztartás fejlődési ciklusában a kutatási eredmények alapján a következő főbb fázisokat 

különíthetjük el:

80 Berkner, L. K. 1972. 413–415., Löfgren, O. 1974. 23–26.
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1.  A bővülés  vagy kiterjedés  időszaka,  amely  a  házasságtól,  a  pár  együttélésének 

kezdetétől az utolsó gyermek megszületéséig tart. Ez azt az időszakot jelenti, amíg a 

szülők  összes  utóda  gazdaságilag  és  jogilag  még  a  szülőktől  függ.  A  háztartásfő 

többnyire  az  apa  marad  –  kivéve  azokat  a  régiókat,  ahol  a  tulajdonos  apa  fia 

házasságával visszavonul, s átadja a háztartás és a gazdaság vezetését fiának –, s sok 

helyen a gazdaság teljes irányítását a saját kezében tartja. Ez az időszak egyben a fiú 

utód feleségének a sokszor igen sok megpróbáltatást jelentő beilleszkedését is jelenti a 

férje családjába.

2.  A háztartásfőség a (legidősebb)  házas fiú utódra szállt  az apa visszavonulásával 

vagy halálával. Nyugat-Európában ekkor a fiatal pár veszi át az irányítást a háztartás 

és a gazdaság felett. Közép- és Kelet-Európa több országában, így Magyarországon is 

azonban  a  háztartásfő  (tulajdonos  gazda)  özvegye  maradt  a  háztartás  élén  sokszor 

haláláig, de legalábbis legkisebb gyermekének kiházasításáig, s felügyelte a birtok és a 

vagyon felosztását az utódok között.

3.  Az  anya,  illetve  az  özvegyasszony  háztartásfő  halálával  Nyugat-Európa 

törzsörökléses  területein  általában  egy  kiscsalád  (nukleáris  család)  marad  a 

háztartásban többnyire  idegen munkaerő jelenlétében.  Közép-Kelet  és Kelet-Európa 

nagyobb részében azonban gyakori volt a több házas fiúgyermek közös gazdálkodása 

és egy fedél alatt élése, jóllehet olykor már elkülönült háztartási egységekben („külön 

kenyéren”)  éltek.  A  két  nagyrégió  családszerkezeti  fejlődése  a  ciklusnak  ettől  a 

fázisától  tehát  nagyon  nagy  mértékben  elválik  egymástól,  s  ez  igen  jelentős 

különbségeket mutat a két térség háztartásszerkezeti képében: Nyugat-Európában az 

egyszerű (nukleáris) és kisebb részben a törzscsaládos régiók domináltak, Közép- és 

Kelet-Európában  pedig  az  összetettebb,  több  családmagot  magában  foglaló 

háztartásszerkezet  vált  a  ciklus  meghatározó  elemévé  a  birtokos  paraszti 

közösségekben.81

Kelet- és Közép-Kelet-Európában ahol a törzsöröklés ritkábban fordult elő (bár Nyugat-

Európában  sem  volt  kizárólagos  forma)  nagyon  sokszínű  változatai  léteztek  a 

birtokmegosztásnak  és  a  nagycsaládos  vagyonközösség közös  gazdálkodásának  (zadruga, 

házközösség). Sok területen éppen a fiú utódok között egyenlően osztó öröklési  gyakorlat 
81 Lásd  Hill,  R.  1977.  12–15.  A  családciklus  társadalomtörténeti  és  történeti  demográfiai  alkalmazására 
áttekintően  lásd  Rodgers,  R.  H.  1977.  39–57.,  egy  újabb  megközelítésre  Hareven,  T.  K.  1977.  339–352., 
valamint  uő.  az  életútelemzésre  is:  1982.  64–87.  A  családi  életút  rekonstrukciójára  és  az  életútelemzés 
hozadékára lásd Sieder, R. és Mitterauer, M. 1983. 309–345., valamint Schlumbohm, J. 1996. 81–95. és 1997a.
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miatt  tartósnak  bizonyultak  a  törzscsaládos  és  egyéb  összetett  háztartások.82 Európának  e 

középső, keleti és délkeleti – a német szokásjogtól és a Code Napoleontól kevéssé érintett – 

területein tehát  nemhogy  nem került  át  automatikusan  a  fiatalabb  pár  kezébe  a  háztartás 

vezetése,  hanem  még  a  gazda  halála  után  is  többnyire  az  özvegyasszony  “felügyelte”  a 

gazdálkodást és rendelkezett  a  gazda jogaival, sok helyen még akkor is,  ha egyik fia már 

megházasodott.  A  házasság  utáni  patrilokális megtelepedés  általánosnak  mondható,  de  a 

vőnek  állás  mint  családi  stratégia  szintén  nem  elhanyagolható  szerepet  játszott  egyes 

területeken.83 Disszertációmban  egy  rurális  régió,  Torna  megye  településeinek  a  példáján 

vizsgálom  a  család-  és  háztartásszerkezet  magyarországi  jellegzetességeit,  kitekintéssel  a 

magyar és a nyugat-európai kutatási eredményekre.

III. A TORNAI RÉGIÓ ÉS TELEPÜLÉSEI

1. Torna megye általános jellemzése

A történeti Magyarország vármegyéi közül Torna vármegye egyike volt a legkisebb területű 

és népességszámú vármegyéknek. Történelme során háromszor, legutóbb a 19. század utolsó 

negyedében (1881. LXIII. tc.) véglegesen is Abaúj megyéhez csatolták.84 Területén a török 

kor pusztításai után, a 18–19. századra egy mezőváros, 41 falu és több mint tucatnyi, részben 

lakott puszta osztozott.85 A megye közigazgatásilag két járásra volt felosztva: a Felső járásra 

és  az  Alsó  járásra,  melyek  között  a  18.  századtól  egyenlő  arányban  oszlottak  meg  a 

települések. A Felső járáshoz a következő települések tartoztak: Almás (Koroskő pusztával), 

Áj, Barka, Derenk, Dernő, Falucska (Bodóka, Kisfalu és Súgó pusztákkal), Görgő (Paklan és 

Péterháza  pusztákkal),  Hárskút,  Hidvégardó,  Horváti,  Jablonca,  Kovácsvágás  (Acskó 

82 Közép-Európa határa öröklési jogszokás szempontjából Csehország, Szilézia és Morvaország északi és nyugati 
területei,  amelyek  még  Németország  keleti  felének  törzsöröklési  (Anerberecht)  szokásjogát  követték. 
(Habakkuk, H. J. 1955. 9.)
83 Európát a házassági életkor, a fiatal pár önállósodása tekintetében kettéosztó Szentpétervár–Trieszt tengelyről 
és két nagy terület házasodási mintáinak jellemzőiről lásd Hajnal, J. 1965. 101–143., valamint újabb, elsősorban 
Északnyugat-Európára koncentráló, némileg revideált változatát: Hajnal, J. 1983. 65–104.
84 Először II. József egyesítette a két vármegyét 1785-ben, de halála után helyreállították a két megye korábbi 
önállóságát. A neoabszolutizmus időszakában az új katonai igazgatásnak megfelelően Tornát megint Abaújhoz 
kapcsolták, jóllehet 1860-ban Torna újra önállósult.
85 A 15. században még 63 helységet  tartottak nyilván  Torna megyében.  Ebből néhány település időközben 
Borsod  megyéhez  (Debréte,  Martonyi,  Meszes,  Szalonna,  Rakaca,  Szentjakab),  Pamlény  Abaújhoz,  Stósz 
bányaváros pedig Szepes megyéhez került. Több egykori település elnéptelenedett, s pusztává vált, vagy csak 
dűlőnév őrizte meg emlékét: Acskó, Ardócska (vagy Korotnokardó), Baronkaháza, Berczefölde, Bognárvágása, 
Domolaháza, Erdőteleke, Feketefűz, Halyagos, Hermanvágása, Kisfalu (vagy Kisfalud), Korna és Lipa (olykor 
összevontan:  Kornalipa)  ,  Kőszeg  (később  Kőszögként  is),  Lazó  (vagy  Lászi),  Meggyes,  Mile,  Péterháza, 
Szájbülése, Zemlén (vagy Zemplén). Lásd Csánki D. 1890. I. 237. skk.  
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pusztával), Körtvélyes (Evetes pusztával), Lucska, Méhész, Szádelő, Torna (Béres, Gyűr és 

Miglénc pusztákkal), Udvarnok, Újfalu, Vendégi, Zsarnó. Az Alsó járás települései voltak: 

Barakony,  Becskeháza,  Borzova,  Dobódél,  Égerszög,  Jósvafő,  Kápolna,  Komjáti,  Lenke, 

Nádaska, Perkupa, Petri,  Rákó, Szentandrás (Kovácsi,  Kőszeg és Mile pusztákkal),  Szilas, 

Szilice  (Ardócska  vagy  Korotnokardó,  Feketefűz  és  Kisfalu  pusztákkal),  Szin  (Szelce 

pusztával),  Szögliget,  Szőlősardó,  Teresztenye  (Domolaháza  pusztával),  Varbóc  (Lászi 

pusztával).86 (Lásd a Függelék I. táblázatát.) A 19. század közepén az említett puszták közül 

hat volt lakott puszta: Bodóka, Kovácsi, Ardócska, Kisfalu, Szelcepuszta és Lászipuszta).87 A 

618 négyzetkilométer kiterjedésű kis megye népessége 1870-ben 23 176 fő volt.  A megye 

központja,  Torna,  az  egyetlen  mezőváros  volt  a  vármegyében.88 A  19.  század  utolsó 

harmadában itt  volt  a  központja  a „Tornai  adóhivatali  kerület”-nek,  melyhez  37 település 

tartozott a megye 42 önálló településéből. A hiányzó öt annak a hét falunak képezte részét, 

amelyeket 1882-től Gömör és Kishont megye Rozsnyói járásához csatoltak: Hárskút, Dernő, 

Kovácsvágás, Lucska, Barka, valamint Borzova és Szilice. Ez utóbbi kettő 1870-ben még a 

tornai  adóhivatalhoz  tartozott.89 A  vármegye  az  iparosok  létszáma  tekintetében  a 

legelmaradottabbak  közé  tartozott  a  19.  században.90 Néhány  falu  kivételével,  melyeknek 

lakói bányászatra és vasfeldolgozásra specializálódtak, a vármegye népességének többsége az 

alacsony hatékonyságú, s sokszor kiszámíthatatlan mezőgazdasági termelésen kívül többféle 

szezonális kiegészítő tevékenységből tartotta fenn magát. 

86 Helységnévtár 1873. 110.; Barsi J. 2004. 250–269.; Grünwald B. – Ursziny D. 1879.
87 ŠOBA KE, SÚ, N: 137–138/1859–1860 (kr. 81.) Az 1850. évi népszámlálás Torna megyei eredményei. Lásd a 
Függelék XV. táblázatát.
88 A Mendöl Tibor által felvázolt útja a mezővárosi fejlődés egyik jellegzetes típusának Tornára is érvényes: 
„Nem  ritka  jelenség  és  kialakulásában  éppen  ezért  történetileg  elemzendő  az  olyan  –  többnyire  szintén 
kisebbszerű, legfeljebb közepesre nőtt – város, amely valamiképpen uradalmi központként szereplő vár, vagy 
kastély  függelékeként  alakult  ki,  egykor  többnyire  mint  mezőváros.  […]  A  mezővárosi  múltnak  egyenes 
folytatása a ma is élénk kisipar és hetipiac, amihez azonban idők folyamán esetenként más és más funkció is 
társulhatott, néha megyeszékhely…”. (Mendöl T. 1957. I. 351.)
89 Lásd A Magyar Korona Országainak adóközségei tekintettel a politikai és pénzügyi beosztásra. Buda, 1870.
90 Az  1869.  évi  népszámlálás  megyei  eredményei  alapján  Torna  vármegye  az  iparral  és  kereskedelemmel 
foglalkozók összesített létszámarányát tekintve az 55. helyen állt (3,41%) a 78 megye, illetve törvényhatóság 
között.
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1. térkép. Torna megye települései a 18–19. században az 1913-as hivatalos nevükkel91

91 Természetesen  a  7  Gömör  megyéhez  csatolt  település  1913-ban  már  nem volt  része  a  megyének.  –  Itt 
köszönöm meg Zentai Lászlónak, hogy a településhatárokkal jelölt térképet a rendelkezésemre bocsátotta. Lásd 
Zentai L. 1914. (A Torna megyei települések névalakjaira és névváltozataikra lásd a Függelék I. táblázatát.)
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A régió  településeinek  nagyobb  része  –  a  Bódva-folyó  völgye  és  néhány  patakvölgy 

kivételével – földművelés terén többnyire rossz adottságokkal rendelkezett, mert többségük a 

Gömör-Tornai Karsztvidéken92 feküdt, és a karsztos, szikes talaj nem kedvezett a szántóföldi 

termelésnek.93 A karszt magterületein a tagolt domborzat, a gyenge termőképességű talajok, a 

talajerózió,  a  hűvös  és  csapadékos  éghajlat  már  évszázadokkal  ezelőtt  is  a  szántóföldi 

termelés  eredményességének  legfőbb  akadályát  jelentette,  ehhez  járult  településföldrajzi 

adottságként a falvak „szűk határa”, amelyet csak rendszeres talajjavítással lehetett termőre 

fordítani.94 Az erdőgazdálkodás és a szőlőművelés (ez utóbbira nem volt mindenütt alkalmas 

az éghajlat) viszont régi hagyományokra tekintett vissza, mint a szántóföldi termelés és az 

állattenyésztés  után  a  legfontosabb  jövedelemszerző  tevékenységek.  Ehhez  a  természeti 

adottságok  kedvezőek  voltak:  hatalmas  erdőterületek  és  a  települések  több  mint  felében 

szőlőművelésre alkalmas dombok és hegyek. Az alacsony színvonalú mezőgazdasági termelés 

mellett kiegészítő jövedelemforrást jelentett a helyi természeti adottságok kihasználása: mész- 

és  szénégetés,  fakitermelés  és  fafeldolgozás,  a  környező  hámorok  és  huták  nyújtotta 

munkalehetőségek, a fuvarozás és az Alföld és a Felvidék közötti közvetítő kereskedelem.95 

A régió  közvetítő  zóna-jellegét  földrajzi  fekvésén kívül  még jobban felerősítette,  hogy 

nem  volt  jelentősebb  piacközpont  a  területén,  így  az  itt  élők  gazdasági  és  idénymunka-

kapcsolatai nagyobbrészt a vármegye területén kívülre irányultak.96 A már említett közvetítő 

kereskedelmi  tevékenység  elsősorban a  nagy forgalmú vásárokat  lebonyolító  városok felé 

irányult  a  Miskolc–Rozsnyó–Kassa  „háromszög”  körzetében.  Jelentősebb  konkurenciával 

nem  kellett  megküzdeni  a  terménykereskedelem  területén  Torna  megyében  a  19.  század 

közepéig.97 Az  1828-as  országos  összeírásban  mindössze  2  kereskedőt  (mercator),  s  egy 

„nagykereskedő”-t (quaestor) írtak össze a megyében.98 
92 Ma a Gömör-Tornai Karszt magyarországi része az Aggteleki-karszt, míg a szlovákiai terület a Szlovák-Karszt 
(Slovenský kras) nevet viseli. Az I. világháború után a megye egykori Felső járását – Hídvégardó és Derenk 
kivételével – Csehszlovákiához csatolták, az Alsó járása – Borzova és Szilice kivételével – Magyarország része 
maradt. (Lásd a Függelék I. táblázatának adatait.)
93 Láng S. 1955. 1–17.
94 Mária  Terézia  ún.  kilenc  kérdőpontjaira  adott  válaszok  1771-ben:  MOL  Helytartótanácsi  Levéltár, 
Departamentum Urbariale, Torna megye, Mf. 4266. – A továbbiakban: MOL Dep. Urb.); valamint az 1828-as 
regnicolaris  összeírás szöveges megjegyzései:  MOL Regnicolaris  Levéltár,  Archivum Palatinale? Conscriptio 
Regnicolaris, Mf. B 179–180, 4266. – A továbbiakban: MOL Arch. Pal., Conscr. Regni.)
95 Kiemelés itt és a továbbiakban tőlem. – P. P.
96 Bácskai Vera és Nagy Lajos abba csoportba sorolta Tornát, amelyről  a következő jellemzést adták: „… a 
körzetükkel  csak  laza  kapcsolatban  álló,  belső  fejlettségükben  is  inkább  falusias  szinten  megrekedő,  csak 
bizonyos igazgatási funkciókat ellátó megyeközpontok.” (Bácskai V. – Nagy L. 1984. 281, illetve uo. 354.)
97 A miskolci „görög kompánia” és a Borsod megyei görög kereskedők sem elsősorban gabonára, hanem sokkal 
inkább  borkereskedelemre  specializálódtak,  illetve  a  Monarchia  nyugati  feléből  (Bécsből)  érkező  árukat 
terítették tovább. (Horváth R. 1999. 134–164.)
98 A  quaestor  gyűjtőkategória  jellegét  megerősíti  a  Torna  megyei  adat:  Großmann  Jakab  ugyanis,  akit 
egyedüliként írtak össze ebben a minőségben, földesúri regálé bérlője volt, de az nem derül ki, hogy közelebbről 
milyen foglalkozást is űzött. A mercator– quaestor megkülönböztetés problematikájára lásd Bácskai V. – Nagy 
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A  fuvarozás  és  a  terménykereskedelem  tehát  elsősorban  a  módosabb,  fogattal  is 

rendelkező gazdák kiegészítő tevékenysége volt. A fuvarozás a gömöri és szepesi hutákhoz, 

hámorokhoz,  különösen  a  Szomolnoki  Negotiatiohoz  (szomolnoki  kincstári  rézvállalat) 

szintén jól jövedelmezett. A földnélküli vagy töredéktelkes szegényparasztság szintén nagyon 

sokrétű  háziipari  és  egyéb  – főleg  idényjellegű  – napszámos  tevékenységgel  tartotta  fenn 

magát, melyek közül az említetteken kívül a következőket említjük elöljáróban: alföldi aratás 

és  cséplés,  hegyaljai  szőlőmunkák,  bányamunka,  napszámos  munka  a  hámorokban, 

vasgyárban vagy az uradalmakban.99 

A  Torna  megyei  falusi  kézművesek  leginkább  helyi  igényeket  elégítettek  ki,  egyedül 

Tornán volt  megfigyelhető bizonyos fokú differenciálódás az egyes kézművesipari  ágakon 

belül,  és  maga  a  mezőváros  –  noha  csak  egy  vegyes  céh működött  itt  –  jelentős  számú 

migráns kézművesnek adott otthont.100 A megye szakképzett iparosainak többsége azonban 

megyén  kívüli  céhekkel  tartott  kapcsolatot,  azokhoz kötődött,  az  iparűzők többsége pedig 

engedéllyel vagy anélkül dolgozó kontár volt a 19. század közepén.101

2. A tornai táj földrajzi környezete, vízrajza és morfológiai egységei

Torna  megye  településeinek  geomorfológiai  adottságai  meghatározzák  a  termelési 

lehetőségeket  és  az  éghajlati-vízrajzi  viszonyokkal  szoros  összefüggésben  döntően 

befolyásolták  (befolyásolják)  az  életmódot,  a  jövedelemszerző  tevékenységek  formáit,  a 

családi  gazdálkodás  egészét,  s  közvetve  az  egész  társadalmi  élet  alakulása  magán  viselte 

jellegzetességeiket.  Fontos  tehát,  ha  csak  áttekintően  is,  bemutatni  azokat  a  földrajzi-

morfológiai  egységeket,  mikrotájakat,  melyeknek  határai  olykor  a  társadalomszerveződés 

szempontjából  is  fontos  szerephez  jutottak,  kihatással  lehettek  a  család-  és 

háztartásszerkezetre,  a munkaszervezetre,  s  így közvetve  az egyéni  életutak alakulására,  a 

házasságokra és a háztartásalakításra is.

L. 1984. 35., valamint Eperjessy G. 1990. 57–67.
99 A vármegye újabbkori történetének jelentős nagybirtokos családjai voltak az Andrássyak, az Esterházyak, a 
Keglevichek, a Csákyak és a Gyulayak. A tornai települések 1848 előtt négy nagyobb uradalomhoz tartoztak: a 
krasznahorkai Andrássy-uradalomhoz, a szádvári Esterházy-uradalomhoz, a tornai Keglevich-uradalomhoz és a 
szendrői  Csáky-uradalomhoz,  ezeken  kívűl  a  Gyulayak  (illetve  Szepessyek)  hoztak  létre  jelentősebb 
birtokkomplexumot a megyében. Ezek az uradalmak a 19. század második felében is a kis megye gazdasági 
életének főszereplői maradtak, és a régió népességének foglalkoztatásában is nagyon jelentős szerepet játszottak. 
(Lásd  a  Függelék  IV.  táblázatát,  illetve  a  „Torna  megye  nemesi  társadalma  a  19.  század  közepéig”  című 
fejezetet.)
100 Pozsgai P. 2000b. 282–292.
101 A Torna mezővárosi kézművességre részletesebben lásd Pozsgai P. 2000a, 2000b, 2003.
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A tornai  régió,  Torna  megye  területe  az  Északnyugati-Felvidék  délkeleti  részére  esik, 

melyet, ha a környező gömöri, szepesi, abaúji és borsodi részekkel együtt szemlélünk, akkor 

északnyugatról a Gömör-Szepesi érchegység, keletről az Eperjes-Tokaji-hegység, délről pedig 

a Cserehát és a Bükk-hegység határol.102 A szűkebb régió földrajzi körülhatárolására is többen 

tettek hol egzaktabb, hol felszínesebb kísérletet:

„Tagadhatatlanul más a  Tornavidék képe. Nem ok nélkül lett abból külön megye. A Cserehát, a 

szilicei  karszt,  a  szomolnoki,  majdnem másfélezres  hegygerinc  és  a  Sátorhegység  vulkánsora 

között egy félholdalakú, 40 kilométer hosszú, közepén 15 kilométer széles síkság van. A félhold 

egyik csúcsán Torna, másikon Kassa települt.”103

Többnyire azonban nem a tornai táj adottságai és sajátosságai játszottak főszerepet a régió 

körülhatárolásában,  hanem  a  régió  legnagyobb  folyójára,  a  Bódvára  és  a  Bódva-völgyre 

helyezték a társadalomtudományi  kutatásokban a hangsúlyt.104 Ritkán vizsgálták azonban a 

folyó teljes szakaszát, s így a kutatások egy része csak a Felső-Bódva-völgyre,105 másik részük 

pedig csak az Alsó-Bódva-völgy egy-egy szakaszára terjedt ki.106 A következő áttekintésben a 

földrajzi  megközelítésre  helyeztem  a  hangsúlyt,  melyben  a  tornai  táj  mindegyik  kistáját 

röviden bemutatom.

A. A Bódva völgye
A tornai táj középponti jelentőségű része a  Bódva völgye,  mely nagyobb területet  ölel fel, 

mint amelyet a történeti Torna megye közigazgatási határai kijelölnek. Bár a Bódva-völgy és 

vízgyűjtőjének  méretei  lényegesen  kisebbek,  mint  a  szomszédos  Sajó  és  a  Hernád 

vízgyűjtőjének területei, mégis jelentőségét alátámasztja az a tény, hogy a tőle nyugatra eső 

Sajó és a keletre fekvő Hernád-völgy közti mintegy 80 km-es távolságban a Bódva völgye 

biztosítja az egyetlen járható észak-déli útvonalat az Alföld és a Gömör-Szepesi érchegység 

(ma Szlovák érchegység) keleti részéig húzódó medencék és kistájak között. A Bódva által 

összekötött tájak – a térség átmeneti jellegéből fakadóan – jelentős különbségeket mutatnak, 

melynek  alapját  azok  a  földtani,  domborzati,  vízrajzi,  éghajlati,  talajbeli  és  növényzeti 

különbségek jelentik, melyek a folyó mintegy 100 km-es hosszában váltják egymást. A Bódva 

vízgyűjtőjén mintegy 90-95 település található, melyeknek 2/5-e a mai Szlovákiához tartozik. 

102 Az Északnyugati-Felvidékre átfogóan lásd Bulla B. – Mendöl T. 1999. 242–263.
103 Prinz Gy. é. n. 318. A néprajzi körülhatárolási kísérletre lásd Bodnár M. 1999. 521–525.
104 Gunda B. 1937., Ruitz I. 1965, 1966., Vécsey Ö. Z. 1916., Bodnár M. – Rémiás T. 1999.
105 Vécsey Ö. Z. i. m.
106 Az említett néprajzi kutatások többsége is ide sorolható, melyhez részben a 20. századi határmódosulások is 
hozzájárultak. Így több olyan néprajzi vizsgálatot említhetünk, amely „megállt” az államhatárnál, s elsősorban 
„Felső-Borsod”-ra terjedt ki. (Gunda B. 1934., Selmeczi Kovács A. 1972, 1973.) A kisebb szakaszok, zónák 
tanulmányozására lásd Szuhay P. 1982., illetve az Edelényre vonatkozó tanulmányokra: Sápi V. 1973.
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A Bódva a Szomolnoktól délre eső, 1187 méter magas Csükerész-hegyből ered. A folyó a 

stószi patakon, s más patakokon keresztül a forrásvidékét „kitágítja”, s ide kapcsolja Stószt és 

Szomolnokot is. (Lásd az 5. térképet.) A Bódva a Sajóhoz és a Hernádhoz képest nagyon 

változatos völgyben kanyarog, haladtában összeszűkülő szurdokok és kiszélesedő, medence-

jellegű völgyrészletek váltogatják egymást. A vízgyűjtő legfontosabb települései, az egykori 

mezővárosok  a  Bódva  völgyében  húzódó  útvonal  mellett  találhatók,  itt  fejlődtek  az  idők 

folyamán jelentősebb vásároshelyekké, kézművesipari központokká. A két említett bányászati 

és fémfeldolgozó központot (Szomolnok, Stósz), melyek már a történeti  Szepes megyéhez 

tartoztak,107 egy  harmadik  követi  a  Bódván  lefelé  haladva,  immár  Abaúj  megyében, 

Alsómecenzéf (1913: Mecenzéf,  ma: Medzev), amely már közvetlenül a Bódva völgyében 

települt,  s  mely  előtt  a  völgy  medenceszerűen  kiszélesedik.  A  következő  állomás  Jászó 

(Jasov), a történeti  Magyarország egy másik jelentős mezővárosa,  mely a régebbi időkben 

bányászatáról  és  vásárairól,  valamint  a  premontrei  prépostságáról  volt  nevezetes.  Jászó 

közelében a völgy jobboldala már a triász mészkő karsztterületével érintkezik.108 (Lásd a 4. 

térképet.)  A folyó  északkeleti  folyásiránya  itt  délire  fordul,  s  a  völgykép  elveszíti  eddigi 

hegyvidéki  jellegét,  a  Mecenzéfi-dombságon  jelentősen  kiszélesedik.  Az  egykori  Abaúj 

megyei mezőváros, Szepsi (Moldava nad Bodvou) után, a folyó hosszának felső harmadánál, 

a Bódva folyásiránya hirtelen megváltozik és az észak-déli völgy nyugatra kanyarodik, s a 

Bódva az  5-6 km széles  Kanyapta-medence  mocsaras  vidékén átfolyva  egy síksági  folyó 

jellegét ölti. A Kanyapta-lapály az Alsó-hegy északi peremének keleti meghosszabbításaként 

kettéosztja  a  Bódva-völgyet  Alsó-  és  Felső-Bódva-völgyre.  A  Bódva  Bodoló109 és  Péder 

abaúji  falvak után Zsarnónál  lépte  át  az egykori  tornai-abaúji  határt.  Zsarnó (Zsarnókő) a 

történeti időkben mindig Torna megyéhez tartozott, s annak legkeletibb települése volt. Ezt 

követően  Újfalun  (Tornaújfalu),  Horvátin  (Tornahorváti),  Vendégin  (Bódvavendégi), 

Hidvégardón,  Nádaskán  (Tornanádaska),  Lenkén  (Bódvalenke),  Komjátin,  Szilason 

(Bódvaszilas), Rákón (Bódvarákó), Dobódélen110 és Perkupán keresztül vezet a Bódva útja. 

Perkupa után pedig elhagyta a történeti Torna megye határait a folyó. Szalonna már Borsod 

megyéhez tartozott az újkorban, csakúgy mint a megye Alsó járásának egyik legfontosabb 

megyén  kívüli  központja:  Szendrő,  az  egykori  jeles  erősség  és  mezőváros.  A  Bódva 

völgyének legfontosabb déli áteresztő-őrzőhelye a történeti időkben Borsod vára volt Edelény 

mezővárosával  együtt.  Míg  Edelény  a  bódvai  hidak  őrzője  volt,  addig  Borsod  a  Bódva 

107 Stószt 1881-ben, Abaúj és Torna megye egyesítésekor, Abaúj-Torna megyéhez csatolták.
108 Szabó J. 1999. 22.
109 Kis-Bodolló és Nagy-Bodolló 1881–1892  között egyesült Bodoló néven.
110 Dobódél 1940-től Perkupa része.
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összeszűkülő szurdokvölgyének kapuőri  tisztét  látta  el.111 A Bódva e két  utóbbi települést 

elhagyván, Boldva alatt, Sajószentpéter tőszomszédságában torkollik a Sajóba.112 A Miskolc, 

Sajószentpéter, Szikszó alkotta háromszög – a miskolci kapu legfontosabb városai –, a három 

folyó völgyének ellenőrző pontjai és kereskedelmi központjai,  az Alföld északi peremének 

legfontosabb piacközpontjai,  amelyek kijelölték a tornai régió árucsere-kapcsolatainak déli 

határait.113

2. térkép. A miskolci kapu (Peja Gy. 1973. 21.)

A  megye  településeinek  többsége  a  Bódva  vízgyűjtőjének  területére  esett,  de 

természetesen  ennél  is  meghatározóbb  hatással  volt  a  tornai  települések  termelési 

lehetőségeire,  szántóföldi  gazdálkodására,  foglalkozásszerkezeti  viszonyaira  a  települések 

közvetlen  földrajzi  környezete:  az  ökológiai  környezet,  a  talajadottságok,  a  települések 

fekvése és mikroklímája. Annál is inkább, mert mint az eddigi áttekintésből is kitűnt, a megye 

geomorfológiai,  éghajlati és vízrajzi adottságai távolról sem voltak egységesek – jóllehet a 

régió karsztjellege mindenképpen meghatározó szerepet játszott –, a megye területe így több 

mikrotájra, fennsíkra és medencére osztható. (Lásd az 5. térképet.)

B. Kistájak és mikrotájak világa: patakvölgyek, medencék és fennsíkok

111 Lásd erre részletesebben Peja Gy. 1973. 24–25.
112 A közvetlenül érintkező, de különböző jellegű vidékek  vásárvonallal  való elkülönülésére településföldrajzi 
szempontból lásd Mendöl T. 1957. 395.
113 Miskolc piacközponti szerepére lásd Bácskai V. – Nagy L. 1984. 75, 138; Szikszó helyzetére, „alközponttá 
való visszaesésére” uo. 81.
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Kezdjük áttekintésünket a Torna-patak völgyével és Tornával, a megye székhelyével, amely 

nem közvetlenül a Bódvára települt, hanem a Torna-patakon keresztül kapcsolódik a Bódva-

völgyhöz.  A  Torna-patak  jelentőségét  jól  mutatja,  hogy  a  Görög  Demeter-féle  térképen 

folyónak van feltüntetve. (Lásd az 5. térképet.) A Bódva a tornai Alsó-hegy és Felső-hegy 

között,  a  Kanyapta-medence  nyugati  meghosszabbításában  húzódó  tektonikus  árok  e  fő 

vízfolyását is felveszi, ezáltal a Gömör-Tornai-karszt keleti felének a vizeit is összegyűjti.114 

(Lásd a 3. térképet.) Ahogy a Kanyapta-medence két jól elkülöníthető szakaszra (Alsó- és 

Felső-Bódva-völgy) osztja a Bódva völgyét, úgy a Torna-patak és völgye, valamint az annak 

déli határánál (Alsó-hegy) kezdődő kiemelt karsztfennsík is elválasztja a tőle északra és délre 

eső területeket.  A Torna-patak a megye  legnyugatibb  kistáját,  a Szilicei-fennsíkot  keletről 

határoló hegységben ered. A  Szilicei-fennsík a Gömör-Tornai-karszt legnagyobb kiterjedésű 

karsztfennsíkja, melyet északról a Csermosnya-patak, nyugat-északnyugat felől pedig a Sajó-

völgy határol. A karsztfennsík déli irányban folytatódik a Haragistya-tető és a Nagyoldal 5-

600 m magas  fennsíkjában (átnyúlik  a  mai  Magyarország  területére),  s  egészen  a  Jósva-

völgyig húzódik. Nyugatról Pelsőc, Pelsőcardó, Hosszúszó, Kecső, keletről pedig a Ménes-

patak völgye  határolja  (5.  térkép).115 A Szilicei-fennsík északi  felének (Fekete  Fű Puszta) 

keleti  határát  szegélyező hegyvonulatot  követte  a 19. század végéig a járáshatár is,  amely 

Torna megyét  Felső és Alsó járásra osztotta,  így a Szilicei-fennsík és települései  (Szilice, 

Borzova és Ardócska puszta116) az Alsó járáshoz tartoztak a történeti időkben egészen Torna 

megye Abaújjal való egyesítéséig (1881).117 A Torna-patak völgyét  északról a Felső-hegy, 

délről pedig az Alsó-hegy fogja közre. A Felső járásnak a Bódva-völgyi településeken kívül 

ez a legtermékenyebb és legkiválóbb talajadottságokkal, klímával bíró medencéje. (A Torna-

völgy geomorfológiai  viszonyaira  lásd a  4.  térképet.)  A völgy torkában,  a  forrásvidékhez 

közel található Jablonca, tőle északra, a Szoroskő hegyének lábánál települt Körtvélyes, majd 

a patakvölgyben keleti  irányban továbbhaladva található Almás.118 E három település neve 

arról is árulkodik, hogy a történelem folyamán igen jelentős volt a gyümölcstermesztésük, s 

mint látni fogjuk, a falvak lakóinak jelentős bevételi forrást is biztosított a gyümölcseladás. A 

medence  felezőpontjában  fekszik  a  megye  második  legnépesebb,  s  a  középkorban  sokáig 

legmeghatározóbb települése: Görgő (1913: Tornagörgő). Görgőtől délkeletre, közvetlenül a 

114 Szabó J. 1999. 40–41.
115 A Gömör-Tornai-karszt magyarországi részének kisebb morfológiai egységeiről lásd Láng S. 1955. 4.
116 Más néven: Korotnok-Ardó puszta, mely Torna megye legnagyobb lélekszámú lakott pusztája volt (lásd a 
Függelékben az 1850. évi népszámlálás eredményeit). 
117 Az 1881. évi LXIV. tc. egyesítette a két vármegyét Abaúj-Torna néven, Kassa székhellyel, s a megye történeti 
járásait is megszüntette, s Torna megye településeit – a Csermosnya-völgy és a Szilicei-fennsík településeinek 
kivételével, melyeket Gömör megyéhez csatoltak – az új megye Tornai járásába olvasztotta.
118 1873: Torna-Almás; 1905: Szádalmás; 1913: Szádalmás.
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Torna  völgyében  települt  Méhész  (Méhészke).  Méhész  északi  szomszédja,  az  északról,  a 

Bodókai-erdőből  aláfolyó  Szár-patak  völgyében  fekvő  Udvarnok,  mely  –  Bél  Mátyás 

tudósítása szerint – egykor német település volt (Höffen néven).119 Udvarnoktól északra, a 

Felső-hegy keleti hegylábánál, a Szár-patak völgyében található Szádelő, mely közvetlenül a 

gyönyörű Szádelői-völgy torkolata előtt fekszik, s a pompás völgyön kívül barlangját is sokan 

megörökítették írásban.120 A völgy keleti végén, a Szár-patakkal párhuzamosan futó Garádics-

patak hajlatában, a hegy tetején állt Torna vára, s alatta Torna mezőváros, a megye székhelye, 

s az újabb korban legjelentősebb települése.

3. térkép. A tornai mészkőhegység Szarvaskő–Esztramos közti részének keresztmetszeti képe121

A Felső járásnak még három morfológiai  és  hidrológiai  szempontból  jól  elkülöníthető 

mikrotáját említhetjük meg, köztük elsőként a Csermosnya-völgyet. A Csermosnya-patak nem 

kapcsolódik  a  Bódva  vízrendszeréhez,  a  Torna-patakkal  majdnem  párhuzamosan,  de 

ellentétes folyásirányban futó patak a Felső-hegy északi oldalán ered, és a Gömör megyei 

Berzéte  alatt  ömlik  a  Sajóba.  A  Csermosnya-völgy,  amely  tehát  a  Torna-patak  széles 

völgyétől  északra  húzódik,  lényegesen  szűkebb,  mint  a  Torna-völgy,  s  geomorfológiai  és 

ökológiai adottságai folytán a mezőgazdasági termelésre sokkal kevésbé alkalmas. (Sajnos a 

4. térképen csak egy kis részlete látszik a völgynek, mert a gömöri részek hiányoznak róla.) A 

Gömör-Szepesi  érchegység  déli  nyúlványainak  erdő  borította  hegyvidéki  jellegű  tája 

szegélyezi északról a Csermosnya-völgyet. A völgyben található települések lakói elsősorban 

nem  mezőgazdasági  tevékenységből  tartották  fenn  magukat,  hanem  főként  az  itt  lévő 

földesúri  bányák  és  hámorok,  a  fakitermelés,  fafeldolgozás  és  más  ipari  tevékenységek, 

valamint  a  fuvarozás  és  kereskedelem  jelentették  számukra  a  legfőbb  jövedelmi 

lehetőségeket.  A  Csermosnya-patak  forrásához  legközelebb  esik  Barka,122 közvetlenül  a 

119 „Valaha németek lakták, később magyarok, most pedig magyarokkal keveredett szlávok élnek benne.” Lásd 
Bél M. 2002. 78.
120 Bél M. 2002. 56–57.; Vályi A. 1799. III. 298. A tatárjáráshoz és IV. Béla meneküléséhez egész Torna megyei  
mondakör kapcsolódik, melyekben kiemelt szerepet kapott a Szádelői-barlang és különösen a Szádelői-hasadék. 
Lásd Borovszky S. – Sziklay J. 1896. 477–478.; Magyar Z. 2001. 115, 142, 144–145.
121 Jelmagyarázat: 1 = Alluvium, 2 = Triász-mészkő, 3 = Werfeni palák és vörös homokkövek, 4 = Karbon-
mészkő, 5 = Karbon palák, 6 = Csillámpala, 7 = Pontusi rétegek. Mérték a hosszúságokra = 1: 100 000. – Mérték 
a magasságokra = 1:30 000. (Borovszky S. – Sziklay J. 1896. 421. nyomán.)

122 Bél Mátyásnál olvashatjuk a település német nevét: Teütschenhau, ill. Deutschenhau (Bél M. 2002. 74, 97.)
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szomolnoki út és a völgyben húzódó út kereszteződésénél, majd a folyás irányában nyugatnak 

haladva következik Lucska, a Keglevichek bányáival és vashámorával. A következő két falu, 

Kovácsvágás123 és Dernő már az Andrássyak krasznahorkai uradalmához tartozott, s az utóbbi 

nemcsak az Andrássyak kastélyáról és gyümölcsöskertjéről, hanem híres vashámorairól, majd 

vasgyáráról  is  nevezetes  volt.124 A  Csermosnya-völgy  utolsó  tornai  települése  Hárskút,  a 

Szoroskő túloldalán, közvetlenül a gömör-tornai határnál feküdt (egészen a 19. század végi 

határváltozásig).125 

A Csermosnya-völgyet  keletről  határoló Szár-patak völgyétől  északra és keletre  esik a 

megye legnagyobb összefüggő erdősége, a Bodókai-erdő, mely Bodóka és Kisfalu pusztákkal, 

Falucskával  és  Súgó pusztával,  valamint  Ájjal  együtt  a  Keglevichek  Tornai  uradalmához 

tartozott a 18–19. században.126 A Bodókai-erdőben van a forrása a már említett Garádics-

pataknak, melynek forrásához közel települt Falucska, ettől délre, a patakvölgy Torna vára 

feletti részén fekszik Áj, a megyeszékhely szomszédságában.127 A megye északkeleti szeglete 

talaj- és éghajlati adottságok tekintetében nagyon hasonlatos a Csermosnya-völgyéhez, de az 

összefüggő növénytakaró, a még szűkebb földművelésre alkalmas területek és a még zordabb 

éghajlat is elkülöníti tőle a már említett morfológiai adottságokon kívül.128

A  Ménes-patak  völgye az  Alsó-hegy  délnyugati  részétől  délkeleti  irányban  húzódik  a 

Bódváig.  A  völgy  első  települése  Derenk  (Derénk,  Drenka),  amely  egy  völgykatlanban 

fekszik, s rendkívül szűk határa nem biztosított megélhetést a falu lakói számára. A falut az 

1709–10. évi pestis „szinte teljesen kipusztította”, majd lengyel (gorál) telepesek költöztek az 

elpusztult magyarság helyére.129 

123 A 19. századot megelőzően többnyire Kovácsi néven említik, 1913-ban pedig „Kiskovácsvágásá”-ra változik 
a falu neve. A településnek egykori német telepeseitől fennmaradt neve: Schmidshau (lásd Bél M. 2002. 75.)
124 Bél M. 2002. 75.
125 A Csermosnya-völgyben fekvő falvakat és a Szilicei-fennsík két települését (Borzova és Szilice) a 7672/1882. 
sz. BM-rendelettel Gömör és Kishont megye Rozsnyói járásához csatolták.
126 Falucskát egyes szerzők Bodnárvágásként is említik, utalván a település irtásfalu jellegére (Vályi A. 1796. I. 
634. vagy lásd pl. a Görög Demeter-féle térképen is). Az egykori  német telepesek  Pungerhaunak, a később 
idetelepített ruszin népesség pedig Hacsavának nevezte a települést. (Bél M. 2002. 74.) A három puszta közül 
kettő lakott volt a 19. század közepén (lásd a Függelék XV. táblázatát: az 1850. évi népszámlálás eredményei).
127 Lásd a Felső-Bódva-völgy áttekintő morfológiai és emberföldrajzi leírását: Vécsey Ö. Z. 1916.
128 A Felső-Bódva-völgy és a Gömör-Tornai karsztvidék északi részének hegyvidéki jellegét több földrajzkutató 
is leírta: „Nagyobb magassága és tagoltsága mégis szembetűnő, hiszen északi szélein, Rozsnyó körül már igazi 
hegységi magasságokat ér el, főként a mészkőtábláknak hatalmas magasságú oldalaival. Olyan magas-dombság 
ez  a  Tornai-erdő,  amelynek  egyik  oldala  hegység,  a  másik  kettő  pedig  alacsony-dombság.  A  hatalmas 
vastagságú mészkőtábla, ami felépíti, megszülte sajátságos alakját, a felföldi nagy karsztot, a szádellői és a többi 
festőien szép »hasadékot«, nagyszerű barlangokat.” (Lásd Prinz Gy. é. n. 245.)
129 Bél M. 2002. 92.; Vályi A. 1796. I. 479.
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4. térkép. A Bódva-vízgyűjtő geomorfológiai típusai (Szabó J. 1999. 28.)

Jelmagyarázat: 

1  =  konzekvens  völgyekkel  erősen  tagolt  középhegységi  típus  (Érchegység);  2  =  kiemelt  karsztfennsíkok 
(planinák) területe;  3 = karsztos lejtők, sasbércek,  kisebb platók;  4 = karsztos területek hegylábi  törmelék-
felhalmozódásai; 5 = dombsággá tagolódott pliocén hegylábfelszínek; 6 = idős pleisztocén hordalékkúpok; 7 = 
fiatal  pleisztocén  hordalékkúpok;  8  =  jelentősebb  kiterjedésű  folyóvízi  teraszrendszerek;  9  =  exhumált 
paleozoosz  rögök  és  mezozoosz  sasbércek  jellegzetes  előfordulásai;  10  =  karsztos  szakadékvölgyek;  11  = 
túlnyomóan folyóvízi erózióval formált jelentősebb völgyek; 12 = jelentősebb eróziós-deróziós völgyek; 13 = 
jellegzetes epigenetikus völgyszakaszok; 14 = holocén alluviális völgysíkok; 15 = víztározók; 16 = jelentősebb 
települések körvonala; 17 = államhatár
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Derenk szomszédságában, egy kősziklára épült Szádvár, mely a múltban jelentős erősségnek 

számított, s a történeti idők viharait sokszor átvészelte, olykor meg is szenvedte.130 A szádvári és a 

tornai  váruradalom  volt  Torna  megye  két  legjelentősebb  birtokkomplexuma  a  középkortól 

kezdve. (Lásd a III. fejezet 4. és 5. alfejezeteit.) Az Esterházy hercegek által a 17. század végétől 

bírt Szádvári uradalom birtokigazgatási központja a vár lerombolása után Szilas (Bódvaszilas) 

lett.131 Szádvárt és Derenket általában a Felső járás részeként tüntették fel a 18–19. században, s 

így van bejelölve a megye 1805. évi részletes és megbízható térképén is, melyet Szalaky Gábor, 

Esterházy herceg mérnöke igazított ki és Görög Demeter adott közre.132 (Lásd az 5. térképet.)  Bél 

Mátyás  1730-as  évekből  származó  megyeismertetésében  azonban  Derenket  az  Alsó  járáshoz 

sorolta.133  Tovább haladva a Ménes-patak völgyében Szögligethez érkezünk, melynek nevét így 

magyarázza meg Bél: „… ligetes szögletet jelent. A helyet tudniillik mindenfelől igen magas, 

erdőkkel borított és az ide-oda tekeredő gerincektől vad hegyek veszik körül.”134

A Ménes-patak völgyétől délre található az Alsó járás másik igen jelentős patakvölgye,  a 

Jósva-pataké.  A Jósva a  Lófej-forrásnál  (a Szilicei-fennsík déli  részén)  ered,  s  az észak-déli 

folyásiránya Jósvafőnél nyugat-keleti irányba fordul. A patakvölgyben még két település fekszik, 

Jósvafőt követi Petri (Szinpetri), majd Szin. Mindhárom település „szűk határú”, szántóföldjeik 

meredekek,  dimbes-dombos  fekvésűek,  s  sokszor  terméketlenek,  a  szőlőtermesztés  viszont 

kiemelkedő volt a völgy településein, különösen Szinnél emelik ki, hogy „kiváló fajtájú szőlőknek 

örvend”.135

Az utolsó,  több települést  magában  foglaló  mikrotája  a  régiónak,  a  Jósva-pataktól  délre 

található, s egészen a gömöri Aggtelek és Kánó, valamint a borsodi Felsőtelekes és Szalonna által 

szegélyezett  megyehatárig  terjed.  Az  itt  lévő  Rét-patak  völgyében  három  település  fekszik: 

Égerszög, Teresztenye és Szőlősardó, utóbbinál a patakvölgy kisebb medencévé szélesedik. A 

Rét-pataktól északra, Teresztenye fölött található Kápolna, majd tőle északkeletre Szőlősardó és 

Petri között félúton van Varbóc. Az öt település közül Szőlősardó határa a legtermékenyebb, a 

másik  négy  településnél  a  szántóföldi  termeléshez  lényegesen  rosszabbak  voltak  a 

talajadottságok,  a  triász  mészkövek  karsztvidéke  meredek,  talajhiányos  lejtőivel 

mezőgazdálkodásra csak gyakori trágyázással volt alkalmassá tehető. 

130 Szádvár török kori krónikájára lásd pl. Bél M. 2002. 80–90., illetve áttekintően Détshy M. 1969. 143–186.
131 A Keglevich grófokat szintén a 17. század végén iktatták be Tornai uradalom birtokába, két évvel korábban 
(1677), mint az Esterházyakat. Lásd: MOL P 422. 27. cs. Fol. 1–2. (Lipót adománylevele: 1677. augusztus 9.). 
illetve uo. Fol. 53. 
132 A Görög-féle Magyar Átlás történetére lásd Papp-Váry Á. – Hrenkó P. 1990. 170.
133 Bél M. 2002. 92–93.
134 Bél M. i. m. 92, 104.
135 Bél M. i. m. 93.
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5. térkép. Torna megye 1805-ben a Görög Demeter-féle térképen136

136 OSZK Térképtár,  TA 4678.  A térképet  Szalaky Gábor,  a  szádvári  Esterházy-uradalom földmérőmérnöke 
kiigazításaival adta ki Görög. Szalaky felkérése jó választásnak bizonyult, mert aprólékos műgonddal lokalizált 
és  korrigált  minden  fontosabb  tereptárgyat  a  térképlapon,  s  közreműködésével  a  19.  század  első  felének 
legrészletesebb Torna megyei  térképe született  meg.  (Színes nyomatos,  kicsinyített  kiadása:  Papp-Váry Á. – 
Hrenkó P. 1990. 171.)
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A Rét-patak  völgyi  szőlőtermesztés  viszont  mindegyik  településnél  igen  jelentős  volt, 

különösen  Varbóc  és  Szőlősardó  nevét  említik  az  országleírások  a  Jósva-völgyi  falvak 

szőlőtermesztése  és  borászata  mellett.137 Pesty  Frigyes  helynévanyag-gyűjtése  óta  az  öt 

települést  magában  foglaló  kistájat  gyakran  nevezik  Galyaságnak  (Pesty  gyűjtésében: 

„Galjasság”),138 melynek  történeti  megalapozottsága  nem  bizonyított,  helyi  szóbeli 

hagyománya pedig nem létezik.139 Biztosabb, ha Ila Bálint történeti tájmeghatározása alapján 

a dél-gömöri  Száraz-völgy (a tágabban értelmezett  Szuha-völgy)  északkeleti  mikrotájaként 

vagy völgyrészleteként  határozzuk meg az egykori  királyi  erdő- és vízóvók településeinek 

területét.140 Az okleveles adatok szerint azonban Torna megyének ez a határszéle, Égerszögtől 

egészen Komjátiig és Bódvalenkéig a 14. századig Borsod megyéhez tartozott.141

Négy települést kell még elhelyeznünk a tornai földrajzi térben, melyekről eddig még nem 

esett szó. Mind a négy falu az Alsó járásban, a Bódva és Torna megye keleti határszéle közé 

eső területen található.  Rákó (Bódvarákó) szomszédságában,  az Esztramos-hegy lábánál,  a 

Mile-patak völgyében fekszik Szentandrás (Tornaszentandrás), mely a patakon keresztül tart 

kapcsolatot a nyugatra eső Bódva-völggyel. Szentandrástól északkeletre, a Sas-patak völgyét 

szegélyező  dombságon települt  Becskeháza,142 melynek  sziklás,  terméketlen  „mezejét”,  de 

„nem megvetendő borát” már Bél is megemlítette Descriptiojában.143 A Sas-patak völgyében 

található  még  Szentjakab  (Borsod-,  illetve  Tornaszentjakab),  mely  a  történelem folyamán 

137 Galgóczi Károly Varbócot „híres bor termő szőlőjével” a „2. Fehér legfinomabb asztali borok és bor vidékek” 
csoportba sorolta. Ebben a csoportban foglalt helyet többek között a „somlai hegy”, Badacsony és Villány is. 
(Galgóczi K. 1855. 288–290.)
138 OSZK Kézirattár. Fol. Hung. 1114.: Pesty F.: Torna megye helységnévtára (1864).; Kósa L. – Filep A. 1983.; 
Dénes Gy. 1999a. 273.
139 Az idősebb helybeliekkel való beszélgetésekben a kilencvenes évek elejétől rendre visszatértem a Galyaság 
fogalmára. Ez a tájmegjelölés nem volt használatos körükben, s szüleiktől, nagyszüleiktől sem hallották. A régió 
irodalmában a Galyaság által határolt területet hol szűkebben, hol tágabban értelmezik: pl. a régióban működő 
Galyasági  Településszövetség több mint  tíz  települést  tömörít.  Pesty nem saját  maga gyűjtött,  hanem a Bél 
Mátyás  óta  „jól  bevált”  módszerrel  helybeli  értelmiségieket  használt  fel  a  gyűjtőmunka  elvégzéséhez,  ők 
azonban – csakúgy, mint Bél esetében – meglehetősen különböző megbízhatósági szinteken hajtották végre a 
kapott  feladatukat.  Könnyen  lehet,  hogy  nem  tájegység  megjelölésére  alkalmazták  a  kifejezést,  s  nem 
megszilárdult  tulajdonnévként,  hanem  ’erdő(ség)  borította  hegyes  terület’  jelentésben  használták,  ha  ugyan 
használták a kifejezést a gyűjtő idejében. – A Galya  tulajdonnévi használatára van azonban néhány adatunk a 
közelből, de csupán egy névalakban fordul elő a vélt „Galyaság” területén: a Teresztenyei-fennsíkot szegélyezi a 
Galya-erdő. Viszont azon kívül is van néhány földrajzi névre példa: Jósvafő határában vannak a Kis-galya (387 
m), a Magas-galya (426 m) és az András-galya hegyei. A szomszédos, Gömör megyei Trizsből is van ilyenről 
tudomásunk,  ahol  a  község  belterületétől  nyugat-délnyugatra  található  dombot  (378  m)  nevezik  Galyagos-
hegynek (’fiatal fákkal benőtt hely az erdőben’ és a  hegy  főnév összetétele).  Az utóbbira lásd Kiss L. 1988. 
495.; az Aggteleki-karszt földrajzi neveire: Berki Z. 1996. 
140 Ila B. 1976. 98–101.
141 Györffy Gy. 1987. 740.
142 Becskeházára  vonatkozóan hasznos adatokat  is  tartalmaz a település  helytörténeti  összefoglalása:  György 
Horváth L. 1995. 
143 Bél M. 2002. 90.
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olykor  Borsod megyéhez,  olykor  pedig Torna megyéhez tartozott.144 Egy település  maradt 

még, a Becskeházától délre,  Szentandrástól  keletre eső Barakony (Tornabarakony),  melyet 

Mile145 és Kovácsi puszták határolnak. A Barakonyi-patak, melynek völgyében a falu települt, 

már nem tartozik a Bódva vízgyűjtőjéhez,  déli irányban elhagyja az egykori  Torna megye 

területét. 

3. A megye és a tágabb térség úthálózata

A megye és a tágabb térség útjai ősidők óta igazodtak a táj arculatához, s többnyire a folyó- és 

patakvölgyekben  húzódtak  a  fontosabb  közlekedési  és  kereskedelmi  útvonalak.146 A 

legfontosabb  utak  természetesen  azok  voltak,  melyek  a  megyén  kívüli  piacközpontokkal 

kapcsolták össze a Torna megyei településeket.147 A kicsiny Torna megye esetében, a jelentős 

piacközpontokat (Miskolc, Kassa, Rozsnyó) összekötő első- és másodrendű utaknak – állami 

kezelésű országutaknak és megyei fenntartású főutaknak – a megyébe eső szakaszai voltak a 

megye  úthálózatának  legnagyobb  forgalmat  bonyolító  részei.  A  két  legfontosabb  útvonal 

közül  az  egyik,  a  nagyobbrészt  a  Bódva  völgyében  haladó,  Miskolcot  Tornán  keresztül 

Kassával  összekötő  országút  volt.148 Az  észak-déli,  illetve  észak-északkeletre  forduló 

kereskedelmi  folyosó,  ha  nem  is  volt  az  abaúji  Hernád-völggyel  azonos  jelentőségű, 

mindenképpen az egyik legfontosabb közlekedési és kereskedelmi útvonal volt a tornai táj 

lakói számára a történelem folyamán. Ez a „Miskolci út” Miskolcról az Alsó-Bódva-völgy 

borsodi  településein,  Sajószentpéteren,  Edelényen,  Borsodon,  Szendrőládon,  Szendrőn  és 

144 A 13. század végén és a 14. század első harmadában Borsod megyéhez tartozott (lásd Györffy Gy. 1987. 
806.). Csánki 14. és 15. századi adatai szintén hol Borsod (1344: Fejér Codex diplomatius VIII. 4. 469.; 1472: 
Dl. 17770), hol Torna megyéhez (1449: Dl. 16132) sorolják a települést. (Csánki D. 1890. I. 240–241.) Bél nem 
említi tornai településként. Vályi Borsod megyéhez sorolja (Vályi A. 1799. III. 368.) A 19. századból származó 
levéltári források csak kis részben terjednek ki Szentjakabra, így a disszertáció elemző részében nem szerepel a 
település. 
145 Több, a török korban elpusztult település nevét a puszták, patak- és dűlőnevek őrizték meg, így Miléét is.
146 Ezeknek a völgyeknek a közlekedési jelentőségére már az Árpád-korból vannak adataink: Kassáról  pl. az 
Ydaynoguth  (’Idai nagy út’) Nagyidára, egy elágazása pedig Felidán és Semsén át Szepsibe és Torna várához 
vezetett. Szepsiből pedig a Bódva völgyében felfelé haladva Jászón és Szomolnokbányán át az út három felé 
ágazva vezetett Szepesbe. A Bódván lefelé menet az Ida révjén, Jánokon és a hegyeken át a Vasonca-patak 
völgyébe lehetett jutni, ahol a „nagy utat” Bakta mellett említik az oklevelek. (Györffy Gy. 1987. 53–54.)
147 A magyarországi útviszonyokra lásd: Horváth M. 1840. 322–323., Galgóczi K. 1855. 134–135., Bácskai V. – 
Nagy L. 1984. 61–75., Fazekas Cs. 1992. 308–318. Legáltalánosabban: Hanzély J. 1960., Frisnyák Zs. 2001.
148 Lásd a mellékelt 7. térképet. (OSZK Térképtár, TK 41.)
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Szalonnán149 keresztül  vezetett  északra.  Torna  megyében  Perkupán,  Szilason,  Komjátin, 

Nádaskán (Tornanádaska)150 és Vendégin (Bódvavendégi) át lehetett rajta eljutni Tornába.151 

olykor Borsod megyéhez, olykor pedig Torna megyéhez tartozott.152 Egy település maradt 

még, a Becskeházától délre,  Szentandrástól  keletre eső Barakony (Tornabarakony),  melyet 

Mile153 és Kovácsi puszták határolnak. A Barakonyi-patak, melynek völgyében a falu települt, 

már nem tartozik a Bódva vízgyűjtőjéhez,  déli irányban elhagyja az egykori  Torna megye 

területét. 

3. A megye és a tágabb térség úthálózata

A megye és a tágabb térség útjai ősidők óta igazodtak a táj arculatához, s többnyire a folyó- és 

patakvölgyekben  húzódtak  a  fontosabb  közlekedési  és  kereskedelmi  útvonalak.154 A 

legfontosabb  utak  természetesen  azok  voltak,  melyek  a  megyén  kívüli  piacközpontokkal 

kapcsolták össze a Torna megyei településeket.155 A kicsiny Torna megye esetében, a jelentős 

piacközpontokat (Miskolc, Kassa, Rozsnyó) összekötő első- és másodrendű utaknak – állami 

kezelésű országutaknak és megyei fenntartású főutaknak – a megyébe eső szakaszai voltak a 

149 A 19. század elején még elkerülte Szalonnát a főút. (Lásd az 5. térképet.)
150 A 18. század végén,  az első katonai  felméréshez  (1782–85) készült  országleírásban  az egyes  települések 
minősítésekor,  a  6.  pontban  jellemezték  az  útviszonyokat  is.  Nádaskánál  a  következőket  említették:  „Az 
országút, ami Tornáról itt megy keresztül, jó, a jobb oldalán egy meredek, erdővel és bokrokkal benőtt sziklafal, 
a bal oldalán részben földek, de többnyire ingoványos mezők találhatóak.” (Barsi J. 1993. 91.) Jellemző, hogy az 
útról letérve már más közlekedési viszonyok uralkodtak: „A Bódván (Podva), ami fölé egy fából készült hidat 
vertek, amin az út Ardóra (Ardo) megy, a gyakori áradások miatt nehéz fuvarral nem lehet átkelni.” (Uo. 87, 91. 
– Hídvégardó az országúttól délre, a Bódva túlsó partján feküdt, ahová az országútról egy községi bekötőúton és 
hídon át lehetett eljutni.)
151 A Rozsnyóról és a Miskolcról jövő országutak Tornánál találkoztak, melyekről a 18. század végi országleírás 
a következő jellemzést adta: „A két út közül az egyik Udvarnokról (Udvornok) a másik Nádaskáról (Nadaska) 
jön. Az első csak földeken át, a második azonban szelíd lejtőkön és földeken át egy patakon keresztül – ami fölé 
fából hidat vertek – érkezik, majd a második itt keresztülmenve Somodira (Somody) visz. Mind a kettő jó. Balra 
erdővel benőtt nagyon meredek sziklafal és ingoványos mezők, amelyek fölé a kényelmesebb átkelés miatt hét 
fából készült hidat vertek. Hasonlóan jók a többi utak is, amelyek a szomszédos falvakba visznek, és szintén 
földeken és mezőkön át mennek.” (Barsi J. 1993. 92–93.)
152 A 13. század végén és a 14. század első harmadában Borsod megyéhez tartozott (lásd Györffy Gy. 1987. 
806.). Csánki 14. és 15. századi adatai szintén hol Borsod (1344: Fejér Codex diplomatius VIII. 4. 469.; 1472: 
Dl. 17770), hol Torna megyéhez (1449: Dl. 16132) sorolják a települést. (Csánki D. 1890. I. 240–241.) Bél nem 
említi tornai településként. Vályi Borsod megyéhez sorolja (Vályi A. 1799. III. 368.) A 19. századból származó 
levéltári források csak kis részben terjednek ki Szentjakabra, így a disszertáció elemző részében nem szerepel a 
település. 
153 Több, a török korban elpusztult település nevét a puszták, patak- és dűlőnevek őrizték meg, így Miléét is.
154 Ezeknek a völgyeknek a közlekedési jelentőségére már az Árpád-korból vannak adataink: Kassáról  pl. az 
Ydaynoguth  (’Idai nagy út’) Nagyidára, egy elágazása pedig Felidán és Semsén át Szepsibe és Torna várához 
vezetett. Szepsiből pedig a Bódva völgyében felfelé haladva Jászón és Szomolnokbányán át az út három felé 
ágazva vezetett Szepesbe. A Bódván lefelé menet az Ida révjén, Jánokon és a hegyeken át a Vasonca-patak 
völgyébe lehetett jutni, ahol a „nagy utat” Bakta mellett említik az oklevelek. (Györffy Gy. 1987. 53–54.)
155 A magyarországi útviszonyokra lásd: Horváth M. 1840. 322–323., Galgóczi K. 1855. 134–135., Bácskai V. – 
Nagy L. 1984. 61–75., Fazekas Cs. 1992. 308–318. Legáltalánosabban: Hanzély J. 1960., Frisnyák Zs. 2001.
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megye  úthálózatának  legnagyobb  forgalmat  bonyolító  részei.  A  két  legfontosabb  útvonal 

közül  az  egyik,  a  nagyobbrészt  a  Bódva  völgyében  haladó,  Miskolcot  Tornán  keresztül 

Kassával  összekötő  országút  volt.156 Az  észak-déli,  illetve  észak-északkeletre  forduló 

kereskedelmi  folyosó,  ha  nem  is  volt  az  abaúji  Hernád-völggyel  azonos  jelentőségű, 

mindenképpen az egyik legfontosabb közlekedési és kereskedelmi útvonal volt a tornai táj 

lakói számára a történelem folyamán. Ez a „Miskolci út” Miskolcról az Alsó-Bódva-völgy 

borsodi  településein,  Sajószentpéteren,  Edelényen,  Borsodon,  Szendrőládon,  Szendrőn  és 

Szalonnán157 keresztül  vezetett  északra.  Torna  megyében  Perkupán,  Szilason,  Komjátin, 

Nádaskán (Tornanádaska)158 és Vendégin (Bódvavendégi) át lehetett rajta eljutni Tornába.159 

Innen folytatódott  az út,  immár „Kassai” néven tovább, és Somodin,  Szepsin, Makrancon, 

Csécsen és Buzinkán keresztül vezetett Kassára. (Lásd az alábbi észak-déli irányba forgatott 

térképet a főbb kereskedelmi utakról 1785-ben.)

156 Lásd a mellékelt 7. térképet. (OSZK Térképtár, TK 41.)
157 A 19. század elején még elkerülte Szalonnát a főút. (Lásd az 5. térképet.)
158 A 18. század végén,  az első katonai  felméréshez  (1782–85) készült  országleírásban  az egyes  települések 
minősítésekor,  a  6.  pontban  jellemezték  az  útviszonyokat  is.  Nádaskánál  a  következőket  említették:  „Az 
országút, ami Tornáról itt megy keresztül, jó, a jobb oldalán egy meredek, erdővel és bokrokkal benőtt sziklafal, 
a bal oldalán részben földek, de többnyire ingoványos mezők találhatóak.” (Barsi J. 1993. 91.) Jellemző, hogy az 
útról letérve már más közlekedési viszonyok uralkodtak: „A Bódván (Podva), ami fölé egy fából készült hidat 
vertek, amin az út Ardóra (Ardo) megy, a gyakori áradások miatt nehéz fuvarral nem lehet átkelni.” (Uo. 87, 91. 
– Hídvégardó az országúttól délre, a Bódva túlsó partján feküdt, ahová az országútról egy községi bekötőúton és 
hídon át lehetett eljutni.)
159 A Rozsnyóról és a Miskolcról jövő országutak Tornánál találkoztak, melyekről a 18. század végi országleírás 
a következő jellemzést adta: „A két út közül az egyik Udvarnokról (Udvornok) a másik Nádaskáról (Nadaska) 
jön. Az első csak földeken át, a második azonban szelíd lejtőkön és földeken át egy patakon keresztül – ami fölé 
fából hidat vertek – érkezik, majd a második itt keresztülmenve Somodira (Somody) visz. Mind a kettő jó. Balra 
erdővel benőtt nagyon meredek sziklafal és ingoványos mezők, amelyek fölé a kényelmesebb átkelés miatt hét 
fából készült hidat vertek. Hasonlóan jók a többi utak is, amelyek a szomszédos falvakba visznek, és szintén 
földeken és mezőkön át mennek.” (Barsi J. 1993. 92–93.)
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6. térkép. Abaúj és Torna egyesített vármegyék útjai160

A 6. térkép a II.  József által  egyesített  Abaúj  és Torna megyék  fontosabb és kevésbé 

jelentős  kereskedelmi  útvonalait  mutatja.  A  kézi  színezésű  térképen  sötétbarna  színnel  a 

kevésbé  forgalmas,  vörös  színnel  pedig  a  nagyobb  kereskedelmi  forgalmat  bonyolító  utat 

jelölte  a térkép készítője,  ez  utóbbiból  mindössze egyet  rajzolt  be a térképre,  azt  az  utat, 

amelyik  Miskolcról  kiindulva  Zsolcán  és  Szikszón  keresztül  a  Hernád  völgyében  haladt 

Kassára  (Csobádon,  Forrón,  Novajon,  Garadnán,  Hidasnémetin,  Tornyosnémetin,  Szinán, 

Enyickén,  Zsebesen  és  Bárcán  át).  Ebbe  az  útba  csatlakozott  bele  Kázsmárk  alatt  a 

„legvastagabb” sötétbarnával kihúzott út, amely Jászót és Szepsit kötötte össze Szikszóval és 

Miskolccal. Feltűnő, hogy a térkép szerkesztője, Emericus Kniezsik, egyáltalán nem jelölte a 

Tornán át a Bódva-völgy alsó szakaszán át Miskolcra vezető utat.  (Lásd a 6. térképet.)  A 

160 OSZK Térképtár, TK 19. „Abaúj és Torna egyesített vármegyék útjai” (Emericus Kniezsik, 1785).
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Görög-féle térképen azonban jól látható mindkét „Miskolcinak” nevezett út, a Bódva-völgyi 

is meg a Viszlón át vezető is. Az 1785-ös térkép közvetve azt támasztja alá, hogy ebben a 

korszakban – csakúgy mint a korábbi századokban – a Sajó, a Bódva és a Hernád völgyei 

közül az utóbbiban futó út jelentősége volt a legnagyobb, s ez bonyolította a tágabb régió 

árucsere-forgalmának  legjelentősebb  hányadát.161 Ezt  más  térképek  és  korabeli  leírások is 

megerősítik,162 de az összehasonlítás relatív eredménye mást is jelenthet, mégpedig azt, hogy 

a  Bódva  völgyében  nem volt  olyan  minőségű  út  ekkoriban,  amely  alkalmas  lett  volna  a 

szűkebb régió  kereskedelmi  forgalmának  egyedüli  lebonyolítására,  s  így  a  forgalom több 

útvonal  között  oszlott  meg.  (Tornáról  kiindulva,  Vendégin  át,  majd  Hidvégardónál  a 

Szentjakab, Debréte, Viszló, Rakaca, Szászfa útvonalon haladva lehetett a 6. térképen is jelölt 

kereskedelmi útra térni, mely Gagyvendégi, Felső- és Alsógagy, Kéty, Bakta, Detek, Sáp, Léh 

és Kázsmárk érintésével csatlakozott a Hernád-völgyi útba.) Ez azonban még nem bizonyíték 

a Bódva-völgyi közlekedőfolyosó regionális jelentőségének alábecsülésére. Széchenyi István 

útépítési  programjában az „elsőrendű utak” között163 – a 29 útvonal közül – a 8. helyen a 

Miskolctól  Sajószentpéteren,  Szendrőn  és  Tornán  át  Mecenzéfig  terjedő,  11  mérföldes  út 

kiépítésére  tett  javaslatot,  igazolván  az  útvonal  forgalmi  jelentőségét  és  kereskedelmi 

súlyát.164

A Bódva-völgyi út Perkupánál elágazott nyugat felé, és a Jósva-völgyben Szinen, Petrin, 

Jósvafőn  át  Gömörbe  vitt,  ahol  az  aggteleki  hármas  útelágazásnál  az  északnyugatra  eső 

Pelsőcre  (Hosszúszón  és  Pelsőcardón  át),165 illetve  Tornalján  keresztül  a  délnyugati 

Rimaszombatra  lehetett  eljutni  („Rimaszombati  út”).166 Pesty  Frigyes  adatközlői  szintén 

megemlítették Jósvafőnél a rimaszombati utat: 

161 A  Torna  megyei  települések  útjainak  1845-ös  minőségi  besorolására  és  a  helységek  egymástól  való 
távolságára lásd a B. mellékletet. (ŠOBA KE, TŽ II. 156/1880 /kr. 166/.)
162 Lipszky, J. 1806. A legjelentősebb két elsőrendű út, amely Kassára ment, elkerülte Torna megye területét: a 
Pestről  Vácon  át  kiinduló  út  Losoncnál  kettéágazott,  s  a  Kassára  vivő  ága  Rimaszombaton,  Rozsnyón, 
Szomolnokon, Stószon, Alsómecenzéfen, Jászón, Jászóújfalun, Hatkócon, Semsén és Kisidán vezetett. (Lásd az 
5. és a 6. térképet.) Erről az útról lehetett Rozsnyónál letérni Torna felé, de a Szoroskő-hegyén át vezető út a 19. 
század elejéig nagy mértékben visszavetette az egyébként jónak tartott Torna-völgyi  út használatát. A másik 
elsőrendű út szintén Pestről kiindulva Gyöngyösön és Egeren keresztül ment Miskolcra, majd innen a Hernád 
völgyében Kassára. (Lásd még Bácskai V. – Nagy L. 1984. 75.)
163 Az utak minőségi megkülönböztetésére: kövezett utak – elsőrendű, postautak – másodrendű, kereskedelmi 
utak – harmadrendű, közönséges utak – negyedrendű minősítése. (Lásd Bácskai V. – Nagy L. 1984. 62.) Egy 
másik szempontrendszer,  az utak fenntartója szerinti  felosztás is létezik,  mely szerint az ún. állami utakat  a 
birodalom  költségén,  az  országos  utakat  a  vármegye  költségén  (ingyenes  közmunkával,  illetve  pénzbeli 
megváltással),  s  végül  a  községi  utakat  községi  közmunkával  (vármegyei  felügyelettel)  kellett  fenntartani. 
(Czére B. 1992. 131.)
164 Lásd Hanzély J. 1960. 44–58, különösen: 51.
165 A  Torna  megyei  települések  szomszédos  megyék  felé  irányuló  útszakaszaira  és  az  út  mellette  fekvő 
helységekre lásd az A. mellékletet Statiokat mutató tábláját 1814-ből (ŠOBA KE, TŽ I. 1814/203.)
166 Az országleírásban Jósvafőnél említették: „Az országút  Ag Telekre nagy esőzésekkor nagyon agyagos. […] 
Az út Petrire jó.” Petrinél és Szinnél az országutat jónak minősítették. Lásd Barsi J. 1993. 82–85. 
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„Ezen községen vezet keresztül a Kassa ’s Tornátul Gömörbe, Rimaszombatba vivő közlekedési 

út  a  jósvafői  magaslatokon  át,  az  úgynevezett  »Kőhorgon«  melly  nevezetét  horog  alakú 

útkanyarulatáról nyerhette.”167

A megye másik legjelentősebb országútja, a Rozsnyót Kassával összekötő országút Torna 

megyei  szakasza  volt.168 Ez  Tornánál  egyesült  a  fentebb  ismertetett,  Miskolcról  kiinduló 

országúttal.  A „Rozsnyai  út”  Krasznahorkaváralján  át  vezetett  Gömörből  Torna megyébe, 

ahol Hárskút, majd a Szoroskő hegye után a Torna-patak völgyében haladt tovább Almáson, 

Görgőn és Udvarnokon keresztül Tornára. A kereskedelmet nem kis mértékben hátráltatta a 

19. század elejéig, hogy a tornai települések lakói – a Csermosnya-völgy falvainak kivételével 

– jórészt a Szoroskőn keresztül vezető úton tudtak Rozsnyóra, s többnyire Szomolnokra is 

eljutni. Ez az út a 18. század végén és a 19. század elején még vámon keresztül vezetett, s a 

meredeken emelkedő, rendkívül „szoros”, s ezért nehezen járható hegyi út is megnehezítette a 

szállítást,  fuvarozást a legjelentősebb megyén kívüli piacközpontba, Rozsnyóra, valamint a 

foglalkoztatás  és  bérfuvar  miatt  oly  jelentős  Szomolnokra  is.  A  18.  század  végi  paraszti 

vallomásokban  olvashatunk  a  szoroskői  út  szekérrel  való  járhatatlanságáról,  s  a  lóháton 

történő áruszállítás nehézségeiről.169 Ragályi Ábrahám alispánsága (1815–1831) idején, s az ő 

kezdeményezésére létesítették azt a töltést, amelyen az új hegyi útszakaszt kiépítették. Édes 

János az 1830-as évek végén már arról tudósított, hogy elkészült a hegyen keresztül vezető 

szerpentinút Rozsnyó felé, amely Szoroskőt elkerülte:

„Nevezetes még e’ megyében azon mesterségesen készült út, melly Rosnyó felé egy igen meredek 

’s kősziklás mintegy ezer-háromszáz lábnyi magas bércz’ oldalán, olly menetelesen vonul-által, 

hogy rajta a legterhesb szekerek is folyvást ügetve járhatnak. Ezen széles töltés’ helye, melly a 

fiumei út’ mintájára készült ’s mellynek ez egyen kivül a’ hazában párja alig van, mintegy 3 ezer 

lábnyi távolságban mindenütt lőporral hányatott ki ’s balfelül a’ mélység felé öt-hat ölnyi magas, 

ugyanannyi  távulságra nyúló gyámfallal védetik a’ leomlástól; belől is, hogy az utazók szekerei 

minden veszélytől biztosítva legyenek, fél ölnyire huzatván föl a’ két lábnyi vastag bástya-fal, – az 

eső ellen úgy nevezett darázskő-téglákkal (mellyek lyukacsosak, kemények ’s eredeti hazájok a’ 

megyében fekvő Görgő helysége) ótalmaztatik…”.170

167 OSZK Kézirattár. Fol. Hung. 1114. Jósvafő.
168 Lásd  a  mellékelt  6.  és  7.  térképen,  az  utóbbin,  1869-ben  már  a  legjobb  minőségű  kövezett  útként  volt 
feltüntetve (Chaussée).
169 MOL Dep. Urb., Torna megye. A málhás lovakkal történő szállításra a karsztvidéken lásd Paládi-Kovács A. 
1973. 549–558.
170 Édes J. 1839. 75. A szerző úti leírásában szörnyülködve emlékezik meg az egykori szoroskői útról: „Láthatni 
még, de nem borzadás nélkül, a’ régi utat is (Szoroskő a’ neve), melly más irányban ugyanide kapaszkodik föl. 
Megfoghatatlannak tetszik, mint járhattak azon valaha? és még is úgy van; – merő kemény szikla-út legföljebb 
hat lábnyi széles van imigyamúgy – mintegy háromszáz ölnyi távolságban – kivájva, mellyen a’ kerékvágást az 
esővíz kikoptatni segíté, melly fölötte lejtősen minden ölnél egy lábot esve ’s kanyarodva viszen alá, hol a’ 
kitérés teljes lehetetlen volt, ha csak a’ szemközt menő szekerek közül egyik vagy másik, iszonyú életveszély 
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Édes János még két nagyon fontos észrevételt tett leírásában a megyei útviszonyokra:

„Különös az Tornában, hogy ámbár az utak’ készítése terhéből aránylag egy helységre itt husz 

annyi is esik, mint az alföldön, még is mindenütt jó töltések vannak, néhol még az országuttól 
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félreeső egyes  falukhoz is,  mi  pedig még különösb, mind a’ mellett  sehol az egész megyében 
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vámot nem szednek.”171
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A jó  töltések,  kővel  alapozott  utak,  melyeket  már  Galgóczi  Károly  is  megemlített,172 

nyilván  a  jelentős  számú  megyei  kőbányával  és  külszíni  kőfejtővel  voltak  szoros 

84



összefüggésben.  Ezek közül kiemelkedik az Esztramos-hegy kőbányája173 és a már említett 

görgői  darázskőbánya.  Fontos  észrevétel  még,  hogy  a  Mária  Terézia-féle  úrbérrendezés 

időszakához képest, amikor a „Kilenc kérdőpontos” vizsgálatban megemlékeztek a megyében 

lévő vámról (1771), a reformkor időszakából származó leírás szerint a megyében már sehol 

sem szedtek vámot, s vámutakról sem tudósítottak. Erről egy helytartótanácsi leiratra adott 

megyei válasz is tanúskodik 1831-ből:
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„Az ország Utaink és Hidaink szabad által járásuak lévén, sem a Megyének, sem más Magános 
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Uraságnak vám fizetés kivánása, jussa ’s kiváltsága nintsen.”174

A szepesi bányavárosokba a legjárhatóbb utat a nyugati megyehatáron kívüli „Lőcsei út” 

biztosította a megye nyugati részének lakói számára, mely Krasznahorkaváralján ágazott el a 

kassai  útból  észak  felé.  Uhornáig  ugyan  kaptatókon  és  hegyvidéki  emelkedőkön  kellett  a 

fuvarosoknak és  kereskedőknek eljutni,  de  onnan már  patakvölgyben  haladt  tovább az  út 

Szomolnokig. Szomolnoktól pedig jó minőségű úton lehetett keleti irányban letérni egy az 

előbbiekben már említett, északabbra eső, s országos jelentőségű kassai útra, melyen keresztül 

Stósz,  Alsómecenzéf  és  Jászó  egyaránt  jól  megközelíthető  volt  (6.  térkép).  Torna 

mezővárosból  és  a  környező  településekről,  valamint  a  megye  keleti-délkeleti  részének 

falvaiból  a  Somodi–Szepsi–Jászó–Mecenzéf–Stósz–Szomolnok  országúton,  illetve  egy  a 

Csermosnya-völgytől északra eső, az erdő borította hegyvidéket átszelő, nehezebben járható 

87



hegyi  úton  is  meg  lehetett  közelíteni  a  szepesi  településeket.175 Erről  a  „Tornáról  Stósz 

mezővárosba a hegyeken keresztül vezető nehéz, szinte csak lóval járható”, de jóval rövidebb 
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útról, „amely négyesfogattal csak ritkán tehető meg” már Bél Mátyás is megemlékezett.176

Az Alföld északi peremének jelentősebb vásároshelyei közül Szikszó községi utakon át is 

megközelíthető volt. A „Szikszai út” a Bódva völgyében futó országútból ágazott el Vendéginél 

délnek,  majd  a  Sas-patak  völgyében  Hidvégardón  át  haladt  a  megyehatárig,  s  a  borsodi 

Szentjakabon,  Viszlón,  Rakacán,  Irotán,  Tomoron,  Homrogdon  keresztül  Alsóvadásznál 

egyesült a Szepsiből érkező jó minőségű országúttal (vagy a fentebb már említett módon már a 

rakacai  elágazásnál  rá lehetett  térni  erre az útra),  majd Szikszónál  beletorkollott  a Hernád-

völgyben haladó, kiemelt forgalmat bonyolító kassai országútba. (Lásd a 6. térképet.)

A  megyén  kívüli  közlekedési  csomópontok  közül  említést  érdemel  még  az  aggteleki 

útelágazás, amely a már említett pelsőci és rimaszombati irányokon kívül a gömöri határszél, 

illetve a Szuha-völgy falvai felé is összeköttetést  biztosított  községi földutakon, melyekkel 

hagyományosan  szoros  társadalmi  kapcsolatrendszert  tartottak  fenn  a  megye  délnyugati 

településeinek lakói („Imolai út”).

A megye Alsó-hegytől délre fekvő falvainak fontos közlekedési csatornája volt a karszton 

és  az  Alsó-hegyen  keresztül  vezető  út,  amely  a  Bódva-völgyben  haladó  miskolci  útból 

Dobódél fölött ágazott el, s Szögligeten át Szádvárig a Ménes-patak völgyében futott, majd 

Szádvár alatt, Derenknél, északnyugati irányban átszelte az Alsó-hegyet Jablonca határában, 
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és Almás előtt  csatlakozott  be a rozsnyói útba.177 Szoroskőn át,  Rozsnyó, Szomolnok és a 

bányavárosok irányába  ez az út  biztosította  az Alsó járás  falvainak  a  legrövidebb átjárót, 

amely  szekerekkel  is  járható  volt.  Volt  még  egy  réges-régi  hegyi  út  Gömörből  Torna 

megyébe, melyet a helybeliek „Cseh út”-nak neveztek, s ez a Sajó-völgyből, Gombaszögön 

keresztül vezetett a Szilicei-fennsíkra, ahol Szilice és az Alsó-hegy legnyugatibb magaslata, 
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Sólyomkő érintésével a Torna-patak völgyében haladt tovább,178 s egyesült az előbbiekben 
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leírt, a Ménes-patak völgyéből érkező úttal.179

A településeket összekötő alacsonyabb rendű községi utak, illetve dűlőutak jelentőségét sem 

szabad azonban lebecsülnünk. A községi utak egy részét még a legrészletesebb  megyetérképeken 

sem tüntették fel, a dűlőutak, gyeputak, erdei utak és ösvények jelentősége csak néhány kivételes 

levéltári forráscsoportból és a 20. századi szóbeli hagyományból mérhető fel. Ez utóbbiaknak igen 

fontos  szerepük  volt  a  szomszédos  települések  kapcsolattartásában,  s  a  megyén  belüli 
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közlekedésben, fuvarozásban egyaránt.180 Különös fontosságot nyertek ezek a kisebb, a helybeliek 

által  rendszeresen használt  földutak,  „átjárók”,  csapások a jelentősebb utaktól  távolabb fekvő 

falvaknál (a rosszabb minőségű utakra lásd a B. mellékletet), ahol az országúthoz való eljutás 

esetenként olyan jelentősen megnövelte volna az út időtartamát, hogy ezt a kitérőt inkább nem, 

vagy csak nehézfuvarnál vették igénybe. A megye délnyugati szegletének félreeső településeinél a 

Görög Demeter-féle térkép sem tüntetett fel még községi utakat sem (1805), pedig az itteni öt 

települést (Égerszög, Szőlősardó, Teresztenye, Kápolna, Varbóc) már két évtizeddel korábban is 

jó minőségűnek „mondott” községi utak kötötték össze. A Rét-patak völgyében húzódó, s az 

innen kiinduló utakat az országleírásban (1782–85) Szőlősardónál jellemezték tömören:
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„Az utak Teresztenyére (Dereszlény), Égerszögre (Egerszeg), Kánóra (Kuna) és Telekesre szilárd 
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alapzatúak és jók.”181

A  megye  már  ismertetett  morfológiai  adottságai,  hegyekkel,  fennsíkokkal, 

patakvölgyekkel  és sűrű erdőségekkel tagolt  kis- és mikrotájai  miatt  a falvak határában is 

kiemelt  jelentősége  volt  a  megbízható,  régóta  használatos  dűlőutaknak,  mert  a  réteken, 

legelőkön, olykor szántókon keresztül vezető gyeputak csak a települések egy részénél, s csak 

az  év  egy  részében  voltak  használhatók.  A  Rét-patak  völgyében  pl.  Teresztenyével 

kapcsolatban a következőket említették meg az 1780-as évek katonai országleírásában: 
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„A mezők Teresztenye irányába ingoványosak, és nem lehet átkelni rajtuk.”182

Hasonló megállapításokat találunk a Bódva-völgyben és a jelentősebb patakok völgyében 

települt falvak mindegyikénél. Égerszögnél a falu határának nagyobb részét kitevő erdőkben 

lévő utakról emlékeztek meg, amely szintén jellemző volt a megye településeinek többségére:
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„A falu mindkét oldalán található erdők sűrűn nőtt magas törzsű tölgyből és bokrokból állnak, s 
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csak az utakon lehet bennük vonulni.”183
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A legtöbb patakvölgyben lévő falunál azt is megemlítették, hogy a patakon csak a hídon 

lehet átkelni, vagy azért, mert „ingoványos” és a „süppedékes mezők miatt” nehéz az átkelés, 

99



vagy azért, mert a „patak medre agyagos, puha”, illetve „lágy”.184

7. térkép. Torna vármegye főbb közlekedési útvonalai 1869-ben

A 19. század utolsó harmadában továbbra is a három legnagyobb völgyben, a Bódva, a 

Torna és a Jósva völgyében lévő utak voltak a megye főútvonalai.  (Lásd a 7. térképet.) A 

Rozsnyótól  Tornáig  tartó  szakaszt  piros  színnel  jelölték  (Chaussée),  s  ez  arra  utal,  hogy 

ekkoriban ez volt a jobb, első osztályú minősítésű kövezett útja a megyének, s mindenképpen 

alátámasztja a nyugat-keleti forgalom – Rozsnyó és Kassa közötti kiemelt – fontosságát is a 
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Bódva-völgy észak-déli  viszonylatán kívül.185 A Torna-völgyi  út  jelentőségét  feltehetően a 

nagyobb arányú  átmenő forgalom adta,  mert  a  megye  lakói  – a  kiemelkedőbb gömöri  és 

szepesi  vásárok  időszakaitól  eltekintve  –  nagyobbrészt  a  borsodi  és  az  Abaúj  megyei 

településekkel voltak kapcsolatban a 19. század utolsó harmadában is, ahogy azt a megyei 

választmány  ülésén  Torna  mezőváros  bírósági  székhelyének  megtartása  érdekében  a 

„topograficus fekvés” hangsúlyozott indokai között megfogalmazták 1869-ben:

„…ugy  Szepes  mint  Gömör  megyétől  öszvefüggésben  levő  magas  hegyek  választják 

Tornamegyét, – Szepessel csak Abauj megyén át, a Metzenzéfi vőlgyön lehet nagy kerüléssel a 

Szomolnoki  hegyen  keresztül  érintkezni,  a  honnan  Tornamegyének,  s  vidékének  semminemű 

közlekedése se sincs Szepes vármegyével, – Gömörmegyével szinte igen korlátolt érintkezése van 

Torna vármegyének s vidékének, – mert úgy a Jósvafői vőlgyből a „Kőhorogra” mint az almási 

vőlgyből  a  „Szoros  kövön”  át,  nagy meredek  hegyen  keresztül  vezet  a  közlekedési  út,  mely 

közt,  vissza  nem  tolatott;  ’s  mint  beszélik  nem is  példanélküli,  hogy  az  e’  kint  lefelé  vezetett  szekér,  ha 
meglódult, a’ borzasztó mélységbe alázuhanván darabokra törött, ’s a’ vontató marha sokszor bukott orra ’s üté-
ki a’ sziklán fogait.” (Uo.) 
171 Uo. 75–76.
172 „Legjobb  utak  vannak  az  országban:  Moson,  Torna,  Ugocsa  megyékben,  s  néhol  a  felsőbb  vidékeken.” 
(Galgóczi K. 1855. 134–135.)
173 Édes J. 1839. 76.
174 ŠOBA KE, TŽ I, Fasc.: 1831–1840, 5/1831 (kr. 160). Ez nyilván közvetlen összefüggésben volt azokkal a 
sokszoros nagyságú terhekkel, melyek a megye településeire közmunkában, útépítésben jutottak.
175 Barkától indult egy hegyi út észak felé, amely Szomolnok és Stósz között csatlakozott be a kassai útba, erről 
azonban a következőket írták a katonai felmérés említett országleírásában: Barkánál: „Az országút Mecenzéfre 
(Mezenseifen) a völgyben erdők közt megy s a gödröktől használhatatlan, de a völgyzáró hegyhátakon (Ridama) 
át minden esetben használható.” Lucskánál: „Az utak Mecenzéfre (Metzenseifen), amelyek részben lankásan, 
részben meredeken mennek át a magaslaton, nehéz fuvarral megerőltetőek.” (Lásd Barsi J. 1993. 88, 90.)
176 Bél M. 2002. 95.
177 Ezt az utat az Andrássyak krasznahorkai uradalmának mérnöke, Pazár Dániel, 1845-ben másodosztályúnak 
minősítette, csakúgy mint a Rét-patak völgyéből kiinduló utak többségét is. Legrosszabb, harmadosztályú útjai 
Barkának,  Falucskának  és  a  Szilicei-fennsík  településeinek,  Borzovának  és  Szilicének  voltak.  (Lásd  a  B. 
mellékletet.)
178 Sólyomkőn Tekus (Tekes) ispán fia István kucsói bán (1267–79) vagy fiai építtettek várat, mely 1399-ben 
már elhagyott volt. (Csánki D. 1890. I. 236., Fügedi E. 1977. 190.)
179 Az út eredetéről Thuróczy krónikáját idézi Bél (illetve adatközlője) is: „Jablonca falunál, a hegy fölött vezet 
az  az  út,  amelyet  Cseh  útnak  – latinul:  Iter  Bohemicum – neveznek;  az  ötszáz  embert  is  befogadni  képes 
hegytető pedig sok kőrakást tár elénk. Úgy gondolom, hogy Giskra idejében Magyarországot megszállva tartó 
cseheknek egy állomáshelye volt itt.” (Lásd Bél M. 2002. 76.) A „cseh”-összetételű hely-  és földrajzi nevek 
(Csehi puszta, Cseh-völgy stb.) már jóval a 15. századot megelőzően is előfordultak a megyében, melyeknek 
eredetét  nem célom itt  eldönteni,  pusztán  meg kívánom jegyezni,  hogy nemcsak  Giskra  martalócai  vagy a 
husziták lehettek a „névadók”, mert ennél lényegesen korábbi adatok is vannak a csehek jelenlétére. (A cseh 
hospesek telepítésére lásd Györffy Gy. 1987. 743.)
180 A gyeputak  jelentőségére,  használatára  és  az  okozott  károkra  a  Moson megyei  parasztság  példáján  lásd 
Horváth G. K. 2003. 115, 118–124.
181 Barsi J. 1993. 85. Az eredetiben: „sind guten harten Bodens”.
182 Szintén Szőlősardó leírásánál, az 5. pontban áll. (Uo.) Teresztenyénél: „Ingoványos, s nem lehet rajta átkelni.”
183 Barsi J. 1993. 86. 
184 Lásd pl. Égerszög, Jósvafő, Szőlősardó, Teresztenye. (Uo. 82, 85, 86.)
185 A Bódva-völgy 19. század végi útviszonyaira, s a vicinális utakra lásd Csíki T. 1999. 177–183.

101



utvonalakon a közlekedés még nyári időben is felette terhes, a téli időszakon hosszabb s rövidebb 

időre évenként egészen fen akad…”.186

A  19.  század  végére  kiépült  vasúti  sínpálya  természetesen  új  korszakot  nyitott  a 

közlekedésben és a szállításban a megye lakosai számára is.  Először a Felső-Bódva-völgy 

néhány szakaszán fektették le a vasúti síneket, s elsőként a 37 km hosszú kassa-tornai vasutat 

adták  át  (1890),  majd  ennek  szárnyvonalaként  a  18  km-es  Torna–Szepsi–Mecenzéf–

Luciabánya  szakaszt  (1893).  A  Bódva-völgyi  vasút  teljes  hosszában  1896-ra  épült  meg, 

melynek  nyomvonala  végig  a  már  ismertetett  Bódva-vögyi  országút  mellett  haladt,  s 

Alsómecenzéfig épült ki. A vasút a 19. század végén lehetővé tette a régió településeinek a 

vasúti összeköttetést az országos vasúti fővonalakkal, illetve a Bódva-völgy alsó szakaszának 

és  a  Felső-Bódva-völgy  településeinek  szorosabb  összekapcsolódását,  árucsere-

kapcsolataiknak megkönnyítését.187 

4. Település- és birtoklástörténeti áttekintés a 18. századig

A. A régió Árpád-kori birtokigazgatási egysége: a királyi erdőuradalom
A  régió  erdővidékének  a  honfoglalást  megelőző  őslakói  minden  bizonnyal  egy  szláv 

(feltehetően déli szláv) eredetű népességhez tartoztak. Erről tanúskodnak a vármegye jelentős 

számú szláv eredetű helynevei.  Szláv eredetű a Bódva-folyó,  a Jósva- és a Torna-patakok 

megnevezése, s így a vármegye neve is (trnava: ’tövissel szegélyezett patak’),  de a szlávok 

adtak  nevet  a  községek  egy  részének,  így  pl.  Varbócnak  (vrbovec:  ’füzes  patak’), 

Teresztenyének  (trstené:  ’nádas  hely’),  Perkupának  (prekopa:  ’harántárok’),  Derenknek 

(’som’), Dobódélnek (dobuv del: ’tölgyes hegyhát’), Jabloncának (jablonov: ’almás’). Még a 

magyar  nevű  települések  határában  is  viszonylag  jelentős  számú  szláv  eredetű  helynév 

(dűlőnév, határmegjelölés) maradt fenn az egykori szláv etnikum bizonyítékaként. Hangtani 

megfontolások  alapján  Kniezsa  István  az  első  magyar  telepek  megjelenését  a  Bódva 

völgyében csak a 10. század utánra datálta. A feltételezhetően a 10–12. század közötti szláv-

magyar  érintkezés  és  együttélés  emlékeként  a  később  többségbe  kerülő  magyarság  e 

helyneveket napjainkig megőrizte. A beolvadt szláv néptöredékek jelenlétének a középkorban 

már  semmilyen  kimutatható  nyoma  nem  maradt  a  régióban,  a  későbbi  Torna  megye 

területén.188

186 ŠOBA KE, TŽ II, Župný vybor: 465–479/1868–69; Torna, 1869. július 22. (kr. 18/a).
187 Csíki T. i. m.; Képessy Á. 1908.; Tominac J. 1905.
188 Kniezsa I. 1941. 41.
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Torna vármegye területe a magyarság honfoglalását követő időszakban – feltehetően mint 

gyepűn  túli  terület  –  a  király  birtokában  volt.  A  honfoglaló  magyar  nemzetségek 

mindenekelőtt  a  tágas  folyóvölgyekbe  húzódtak,  de  előrenyomulásuk  a  Sajó  borsodi 

völgyében, s a gömöri részeken elakadt. Ettől északra az első jelentős telepítési tényező a 11. 

században megszervezett tornagörgői királyi udvar, majd a 12. század végére kialakuló, tornai 

székhelyű erdőispánság lett. 

Az  államszervezéskor,  a  megyerendszer  kialakításakor,  az  Abák  uralmi  területén,  a 

későbbi Heves,  Abaúj  és Sáros vármegyék területén egy vármegyét,  Újvár megyét  hozták 

létre.189 Az Újvár megyével  szomszédos tornai  erdőispánságból  kialakuló Torna vármegye 

legkorábbi nyomai a 12. századba nyúlnak vissza, amikor a tornai erdőispánságot 1198-ban 

királyi uradalomként említik, melynek a gömör-szepesi és a Jászó környéki királyi erdőségek 

felügyelete  volt  a  feladata.190 Központja  Tornán  volt,  mely  eredetileg  Borsod  megyéhez 

tartozott.  Az  erdőispánság  területe  lényegesen  nagyobb  volt,  mint  a  későbbi  Torna 

vármegyéé,  magában  foglalta  a  Gömör-Szepesi  érchegység  nagy  részét,  Olaszit 

(Szepesolaszi), Pelsőcöt, Pelsőcardót, Tapolcát, Csetneket és Jászót is.191 

A királyi  erdőuradalom területén  található  falvak  többsége  a  királyi  udvartartás  céljaira 

szolgált, melyet e települések legutóbbi időkig használatos elnevezése is bizonyít: Udvarnokon 

a királyi udvarnokok laktak; Méhész, s talán Almás és Körtvélyes nevei is a királyi udvartartás 

nyomait  őrzik.192 Görgőn  (Tornagörgő)  királyi  udvarház  volt  az  uralkodónak  fenntartva, 

melynek ellátásáról kezdetben a jászói uradalom, Szekeres – a későbbi Szepsi, melyet a királyi 

szekerészek laktak –,193 Poszpehfölde,194 s a délnyugati részen, a Vasonca- és a Szikszó-patak 

mellett fekvő várbirtokok gondoskodtak.195 Az udvarnokok, méhészek és a királyi szekeresek 

településein kívül a királyi szolgálónépekéhez hasonló helyzetűek voltak a vasbányászok és a 

nyersvasat  megmunkáló  kovácsok falvai  is.  Ez  utóbbiakból,  Kovácsi  elnevezésű  falvakból, 

négy volt az egykori erdőispánság területén, melyek közül egy a 15. századra elpusztult:196 ez a 

későbbi Égerszög és Teresztenye határán feküdt eredetileg, egy másik Szentandrás határában (a 

189 Bártfai Szabó L. 1907. 193–218., Kemény L. 1911. 24. – A mátraalji területektől eltekintve, Abaújban és 
Sárosban az Abákon kívül más nemzetségek is birtokoltak (Bárca és a Tekele), így Györffy felvetette annak a 
lehetőségét,  hogy az Aba nemzetség itteni  birtoklása csak másodlagos,  s esetleg kimutatható egy honfoglaló 
nemzetség, melyből a Bárca-nem és a Tekele-nem származott le. (Györffy Gy. 1987. 42.)
190 Györffy Gy. 1987. 45.
191 Györffy Gy. 1987. 740., Dénes Gy. 1983. 27. 
192 Kemény L. 1912. 149. Királyi méhészekről Baranyában is van tudomásunk. (Lásd Hatos G. 1877. 166–167.)
193 A  Szepesi  vagy  Szepsi  név csak a tatárjárást követően, 1267 táján bukkan fel, mely arra utal, hogy az ide 
költöző németek szepesi eredetűek voltak. (Györffy Gy. 1987. 146–147.)
194 Az örökös nélkül elhunyt  Pozpeh birtoka Tornához tartozó föld volt Buzita és Csécs között, s ezt 1278-ban 
IV. László Pozpeh rokonainak adta, s egyúttal a határát is leíratta. (Györffy Gy. 1987. 133.)
195 Györffy Gy. 1987. 45.
196 Esetleg Égerszögbe olvadt.
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későbbiekben mint puszta szerepelt, Kovácsi, illetve Alsókovácsi néven), a harmadik a Horváti 

határában  lévő  Felsőkovácsi  puszta,197 valamint  a  Csermosnya-völgyben  található  Kovácsi,  

melynek az irtásra is utaló  Kovácsvágás  elnevezése vált idővel általánosabban használatossá. 

(Lásd a Függelék I. táblázatát a Torna megyei települések különböző időpontokból származó 

névváltozataira.)  A vidék  őri  szolgálatot  ellátó  királyi  népei  a  Szuha-patak  középső erének 

forrásvidékén telepedtek meg, melyek egybeolvadtak az Égerszög (Egerszeg) környéki erdő- és 

vízóvók  földjeivel.198 A  négy  Ardó  (’erdőóvó’)  nevű  település  jól  példázza  a  királyi 

erdőuradalom megszervezésének  időszakát,  amikor  királyi  erdő-  és  vízóvók  felügyelték  az 

uradalomhoz  tartozó  hatalmas  erdőségeket  és  halászóvizeket:  Szőlősardó,  Korotnokardó 

(másnéven  Ardócska  puszta),  Hidvégardó  és  a  később  már  Gömör  megyéhez  tartozó 

Pelsőcardó.

B. A királyi uradalom eladományozásának kezdetei és Torna megye kialakulása 
A  tornai  vár  uradalmának  kiépülésével  a  királyi  erdőispánság  várispánsággá,  majd 

vármegyévé alakult. Ekkor nyerte el a vár környékén fekvő területeket, azonban elveszítette a 

gömöri  és  a  szepesi  erdőségeket,  valamint  a  jászói  uradalmat  –  melyet  IV.  Béla  a  jászói 

prépostságnak adományozott,  s az abaúji ispán alá rendelt – és a tornai uradalom szétszórt 

abaúji  birtokait  is,  melyek  magánkézre  jutottak.199 A tornai  királyi  uradalom egyes  részei 

eladományozásának sorában a jászói uradalmon kívül fontos megemlíteni a pelsőci uradalom 

(Csetnek,  Kun-Tapolca,  Somkút,  Lekenye,  Pelsőcardó) magánkézre  kerülését  is  (okleveles 

nyomai: 1188 k., illetve: 1243) a 13. században.200 A 13. század végén már több jel utal a 

várszervezet  bomlására  és  a  nemesi  megye  fokozatos  kialakulására,201 erről  a  14.  század 

elején már a szolgabírák említése is tanúskodik.202

A tatárjárás  pusztításai  a  tornai  királyi  uradalom szolgálónépeinek  falvait  és  a  görgői 

udvarházat  is  sújtották,  a  tornai  palánkvárat  pedig  fölégették.  IV.  Béla  a  tornai  uradalom 

védelmére  erős  kővárat  építtetett  –  feltehetően  az  1250-es  években  –  a  Ménes-patak 

völgyében, a meredeken kiemelkedő Szárd-hegyen.203 IV. László az új erősséget, Szádvárat 

197 Dénes  György  az egymáshoz  közel  fekvő vasművestelepek  kovácsainak és  a  Mile-völgyi  szénégetőknek 
munkamegosztását, együttműködését feltételezve egy korai Árpád-kori vastermelő-vasműves központ meglétét 
valószínűsítette az Esztramos-hegy lábánál. (Dénes Gy. 1999b. 137, 139.)
198 Ila B. 1976. 98–99.
199 Györffy Gy. 1987. 45–47.
200 Dénes Gy. 1983. 32., uő. 1999b. 141.
201 V.  István 1272-ben Teresztenyét  adományozta  a  Katiz-nembeli  Mokud fiainak (Gál,  László és Gergely), 
melynek birtokába a megyésispán jelenlétében iktatták be őket. A király egyúttal  felszabadította a földet az  
ispán hatósága alól. IV. László 1274-ben a tornai várföldhöz tartozó Beret nevű föld egy részét, melyben Póth 
várjobbágy lakott, Teodorfia Péternek adományozta; 1279-ben pedig két tornai várjobbágyot a nemesek sorába 
vett fel, és földet adományozott nekik. 1275-ben Horváti került magánkézre. (Kemény L. 1912. 150.)
202 A megye szolgabíráira 1319-ből van adat. (Györffy Gy. 1987. 740.)
203 Fügedi E. 1977. 193. A vár 16–17. századi történetére részletesebben lásd Bél M. 2002. 79–90. Bél a vár 
építését és mondabeli alapítását a Bebek-nemzetséghez kapcsolta (uo. 80.). A vár részletesebb ismertetésére és 
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(Szárdvár) Tornával együtt cserébe adta Tekus (Tekes) komáromi majd sárosi ispán fiainak a 

nógrádi Jenő váráért.204 Tekus sárosi ispán és fivérei már korábban birtokot szereztek a tornai 

uradalommal  határos borsodi részeken:  1249-ben megvették az Örsúr-nembéliek  szalonnai 

uradalmához tartozó Zsirost és Martonyit.205 Tekus ispán három fiának sikerült növelnie az 

apjuk  által  szerzett  birtokot,  országos  tisztségek viselőiként  is  fel-felbukkantak,  Tornában 

pedig hosszú távra megalapozták szerepüket, melyet birtokaik jelentős súlya támasztott alá. 

Egy  1277-es  oklevél  Tekus  fia  Istvánt  „Torna  örökös  ispánjá”-nak  nevezi,  aki  1279-ben 

kucsói bán, 1280-ban erdélyi vajda, 1284-ben pedig már az ország nádora volt.206 

Az egykori királyi uradalom majdnem fele része ekkor már a Tekus-nemzetség birtokában 

volt,  s maradt  a XV. század elejéig.  A Tekus-utódoktól  származtak a jósvafői Tekesek,  a 

Sziniek,  a Szalonnaiak és a  nagy hatalmú Tornaiak,  akik a megye  jelentős részének urai, 

Lucska, Barka, Áj, Udvarnok, Torna és Újfalu, majd délebbre Rákó, Perkupa, Szin, Varbóc, 

Petri, Kápolna, Jósvafő, Szilice, Borzova, Korotnokardó, Kisfalud, Feketefűz és némely más, 

azóta eltűnt helységek birtokosai voltak.207

1340-ben János, akit az okirat szalonnai Tekusnak nevez, István fiaival, szalonnai Tekus 

Rolanddal  és  Istvánnal  közös  birtokaikat  felosztották  egymás  közt.208 E  szerint  már  19 

települést birtokoltak ekkor Torna megyében. A Tekus-nemzetségből származott Szalonnaiak, 

jósvafői Tekesek, Tornaiak, Sziniek és Zsadányiak még a későbbiekben is jelentős szerepet 

vittek a vármegyében.209 A Sziniek (Széniek), Szalonnaiak és jósvafői Tekesek megtartották 

az egész századon át a megye délnyugati és nyugati részében fekvő régi birtokaikat, csupán 

női  ágon  (és  zálogban)  juttattak  azokból  néhány  más  családnak,  mint  a  Csetnekieknek, 

Forgácsoknak,  Derencsényieknek,  Emseieknek.210 A  13.  század  végén  az  északkeleti 

országrészen nyolc megyére kiterjedő (Abaújvár, Torna, Zemplén, Szepes, Sáros, Ung, Bereg 

és  Szabolcs)  birtokkoncentrációt  létrehozó  Aba Amadé  nádor  Szádvárat  is  megszerezte  a 

ábrázolásaira lásd még Détshy M. 1969. 143–186.
204 Engel P. 1977. 154., Fügedi E. 1977. 193., Détshy M. 1969. 143–149.
205 Wertner M. 1892. 172. Ez a terület a 15. századig többször Torna megyéhez tartozott. (Lásd Csánki D. 1890. 
I. 236. skk.: Torna megye.)
206 Dénes Gy. 1983. 46., Kemény L. 1912. 152.
207 Lásd Csánki Tornamegye címszavánál írottakat. (Csánki D. 1890. I. 236. skk.)
208 Tekus fia  Jánoséi  lettek:  Torna,  Áj,  Tamáskő (?),  Holmanlosaj  (?),  Újfalu,  Beasacisfalva  (?),  Udvarnok, 
Felső-Rákó (Torna megyében),  Köbli, Megyesmál,  Szentjakab, Debréte,  Viszló, Rakaca (Borsod megyében), 
Ináncs, Encs, Pamlény (Abaúj megyében) és Rás (Gömör megyében); Tekus fia Roland és István osztályrésze 
lett:  Szalonna (Borsod megyében),  Szin, Perkupa, Dobódél, Petri,  Jósvafő,  Borzova, Karacsnó (?), Erdő (?), 
Szilice,  Újfalu,  Tarnó  (?)  (Torna  megyében),  Tokaj  (Abaúj  vármegyében),  Zsadány  (Zemplén  megyében), 
Királytelke (Gömör megyében). Lásd Fejér Codex diplomaticusa (VIII. 4. 469.) alapján Wertner M. 1892. 174.
209 A Zsadányiak ősatyja feltehetőleg Roland volt, akinek fia István 1399-ben már Zsadányinak nevezte magát. 
(Wertner M. 1892. 176.)
210 Csánki D. i. m., i. h.
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Tekus utódoktól,211 melyet Amadé fiainak rozgonyi veresége (1312) után a király újra saját 

birtokába  vett  a  volt  tornai  királyi  uradalom  több  településével  együtt.  Ez  nyilván 

visszavetette  Tekus fiainak birtokszerző lehetőségeit  is.212 Tekus  utódainak jelentőségét  és 

aktivitását azonban jól mutatja, hogy két várat is építettek Torna megyében. Sólyomkőt még a 

13. század végén,213 s Torna várát – Szádvár elvesztése után, feltehetően annak pótlására – 

melyre a Tornai-ág 1357-ben nyert  adománylevelében kapott engedélyt  I.  Lajostól.  Tornai 

Egyed  és  testvérei  építtették  fel  a  Torna  melletti  sziklacsúcson  a  kővárat,  mely  hosszú 

évszázadokig meghatározó szerepet játszott a megye történetében.214

A Tornai-ág azonban 1406-ban kihalt, s Luxemburgi Zsigmond Torna várát és a hozzá 

tartozó településeket mint háramlott vagyont elkobozta a Tekusok többi ágának tiltakozása 

ellenére.215 Zsigmond 1409-ben elcserélte a tornai uradalmat hívének, özdögei Besenyő Pál 

volt horvát-szlavón bánnak a Kőrös megyei birtokáért, Kőkapronca váráért. A birtokba 1410-

ben iktatta be az egri káptalan a bánt és Berencsi Gergely fia Sáfár Istvánt,216 akik a tornai 

váron  és  a  tornai  vámon  kívül  a  következő  birtokokat  kapták  az  uradalommal:  Torna, 

Udvarnok,  Lucska,  Barka,  Szájbülése,  Bognárvágása,  Újfalu,  Rákó,  Kápolna,  Berchefelde 

tornai,  Meggyes,  Szentjakab,  Debréte,  Viszló,  Rakaca,  Szentistván  (más  néven  Vámos) 

borsodi, Köbli, Pamlény, Encs, Ináncs abaúji, Alsó-Bénye, Felső-Bénye (Erdőbénye), Szegi 

zempléni és Rás Gömör megyei  falvakat,  melyekhez Besenyő Pál 1424-ben Égerszögöt is 

elnyerte királyi  adományként.217 Besenyő Pál 1436-ban bekövetkező halála után a felsorolt 

birtokokat Berencsi Sáfár István – aki közben birtokáról felvette a Tornai nevet, de a Tekus-

nembéli Tornaiakkal semmilyen rokoni kapcsolatban nem állt – és fiai nyerték el.218

C. Az 1427. évi kamarahaszna-összeírás birtoklástörténeti tanulságai

211 Csoma megemlítette – mások felvetése nyomán – annak lehetőségét, hogy a Tekus nembéli Tornai család az 
Aba nemzetségből származik, jóllehet a család elődeire vonatkozó oklevelekben nem szerepel a de genere Aba 
megjelölés.  A címer azonban nem mond a feltevésnek ellent, mert pajzsában ott látható az Aba nemzetség ősi 
címerének heroldképe: a pólya. (Csoma J. 1887. 182.) Ez talán magyarázhatná az Abák átmeneti birtoklását, 
mert szádvári birtokszerzésüknek nem maradt írásos nyoma.
212 Dénes Gy. 1983. 64., Engel P. 1996.: Szádvár.
213 Az  Alsó-hegy  legnyugatibb  magaslatán,  Sólyomkőn  felépített  várról  az  első  okleveles  adatok  1386-ból 
származnak,  amikor  a  jósvafői  (jolsvafői)  Tekesek  és  Sziniek  (Széniek)  egyrészről,  a  Szalonnaiak  pedig 
másrészről felosztották a birtokot egymás között. (Csánki D. 1890. I. 236.)
214 Dénes Gy. 1983. 69., Engel P. 1996.: Torna.
215 Engel P. 1996.: Torna.
216 Kemény L. 1912. 152.
217 Uo. 152–153. (Égerszög /Egerszeg/ megszerzésének dátumaként itt tévesen 1324 szerepel.) Torna ekkor már 
oppidum (1409:  Dl.  16132,  1410:  Dl.  16135);  Szájbülését  pusztaként  (1410:  Dl.  16135.)  és  településként 
(Saybilese: 1476: Dl. 17770.) Barka és Újfalu közt említik; Berchefelde (1410: Dl. 16135.), Borczefelde (1476: 
Dl. 1770.) Kápolna mellett fordul elő az okleveles anyagban.  (Csánki D. 1890. I.  236. skk.) Bognárvágását 
Újfaluval kapcsolatban említik, de Csánki sem tudta egyértelműen lokalizálni. Az sem zárható ki, hogy ez az 
„Újfalu” a későbbi Falucska csírája, mely  Bodnárvágásaként is ismeretes volt. (Lásd Vályi A. 1796. I. 634.: 
„Falutska, más néven Bodnárvágása, Bagnerhay, Hatsava”.)  
218 Kemény L. 1912. 153. 
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A megye településeinek legjelentősebb – ha nem is teljes – korabeli összeírása az 1427-es 

kamarahaszna-összeírás, amely már település- és társadalomtörténeti  szempontból is fontos 

következtetések  levonására  nyújt  lehetőséget.219 A  kamarahaszna,  a  jobbágyság  állami 

egyenes  adója  1336  óta  létezett,  amikor  Károly  Róbert  megszüntette  az  évenkénti 

pénzújításnak és a régi pénzek kényszerbeváltásának (a kamara hasznának) gyakorlatát.  A 

kamarahaszna a telkes jobbágyság adója volt, s az adókivetés alapja a „kapu” (porta) lett. Az 

1427-ből öt megyére (Abaúj, Gömör,  Sáros, Torna,  Ung) fennmaradt összeírás nemcsak a 

települések  korabeli  névanyagának  páratlan  dokumentuma,  de  a  jobbágyporták  nemesi 

birtokosainak nagy jelentőségű jegyzéke is egyben.220 Az adóköteles jobbágyság összeírásán 

kívül viszont hiányoznak azok a települések,  amelyekben nem adóköteles jobbágyok éltek 

vagy valamilyen  okból mentességet kaptak az állami adó fizetése alól.  Tornában ilyennek 

számított  a  tornai  váruradalom Torna,  Abaúj,  Borsod és  Gömör  megyei  falvaival,  illetve 

egyes  kisnemesi  falvak,  melyeknek lakossága vagy teljesen vagy nagyobb  részben nemes 

volt.221 

Az összeírásból hiányzó tornai települések közt legnagyobb hányadot az 1410-ben a tornai 

uradalom tartozékaiként felsorolt, s mentességet élvező birtokok képezték: Torna, Udvarnok, 

Lucska, Barka, Újfalu, Rákó, Kápolna, s esetleg ide sorolható a később megszerzett Égerszög 

is.222 A későbbi  kisnemesi  falvak  közül  viszont  csak Nádaska hiányzik  az  összeírásból,  a 

jelentősebb kisnemesi települések szerepelnek benne (lásd a 2. táblázatot, vö. a Függelék II. 

táblázatával).223 A  40  összeírt  településből  10  a  15.  századot  követően  elpusztult  vagy 

elnéptelenedett, és pusztává vált.224 Az összeírásban szereplő két járás nem felel meg a megye 
219 Az öt megyéből fennmaradt összeírásból a Sárosra és Tornára vonatkozókat felhasználta kései falutörténeti 
munkájában Szabó István is. (Szabó I. 1971.)
220 Kemény L. 1912. 154–155., Engel P. 1989. 15–16.
221 Engel P. 1989. 17.
222 A tornai uradalom 1409-ben kapott adómentességére (Zsigmond-kori Oklevéltár II. 6637.) lásd Engel i. m. 
17.  18.  lj.  Nem  érthetünk  egyet  Engellel,  aki  a  mentesülteken  túl  hiányzó  településeket  részben  egyszerű 
elnézésre  vezette  vissza,  így  Torna  megyében  Egerszeget (Égerszög)  is.  Égerszög  királyi  adományul  való 
megszerzése 1424-ben (Zichy Okmánytár,  VIII.  172.) azt is jelenthette, hogy a tornai uradalomhoz csatoltan 
szintén adómentességet élvezett, s ezért nem szerepelt az összeírásban. Elképzelhető azonban az is – amit a falu 
későbbi kurialista minősítése támaszt alá –, hogy az óvók részben meg tudták szerezni korábbi kondicionárius 
földjeiket királyi  adományban (Zichy Okmánytár II.,  329.), s Égerszög mentessége innen ered. (Ila B. 1976. 
101.)
223 Nádaska  (Tornanádaska)  lehet,  hogy részben  az  egyik  összeíró,  Nádasdi  Barnabás  szolgabíró  jóvoltából 
maradt ki az összeírásból, aki neve után ítélve ekkor Nádaskán lehetett birtokos. (Nádaska régi neve Nádasd 
volt.)
224 Az összeírt települések közül 10 nagyobbrészt eltűnt a 18–19. századra, közülük 4 lakott pusztaként (Kisfalu, 
Korotnokardó  vagy  Ardócska,  Kovácsi,  Lászi),  6  pedig  lakatlan  puszták  és  dűlők  neveiként  fordul  elő. 
Sorrendben a következők (zárójelben Csánki Dezső topográfiai  elhelyezésével: Csánki D. 1890. I.  236. skk., 
illetve  Engel  lokalizációjával:  Engel  P.  1989.  145–147.):  Acskó (elpusztult  falu  Szilas  és  Szögliget 
szomszédságában);  Kovácsi (1468-ban  Horváti  határosa;  a  18–19.  századra  Horváti  határában  Felsőkovácsi, 
Szentandrás határában Alsókovácsi puszták);  Kőszeg (Szentandrás és Komjáti között feküdt,  később puszta); 
Lászó (1427: Lazó, Engel: László [?]; Varbóc mellett, a későbbi Lászó- vagy Lászipuszta); Domolaháza (1427: 
Domahaza;  Teresztenye  mellett,  később puszta);  Feketefűz (Szilicétől  északkeletre,  később  puszta);  Kisfalu 
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későbbi  közigazgatási  beosztásának,  jóllehet  a  Nádasdi  Barnabás  által  összeírt  rész  (I) 

nagyobbrészt a későbbi Alsó járás településeit foglalta magában, míg a Ternyei László János 

összeállította  lajstrom  jobbára  a  későbbi  Felső  járás  falvaira  terjedt  ki.  A  török  kori 

összeírások adataihoz mérten meglepően magas portaszámokat találunk a települések jelentős 

részénél:  Jablonca (60), Szőlősardó (50),  Görgő (48), Hidvégardó (43) és Körtvélyes  (40) 

településein is elérte vagy meghaladta a porták száma a 40-et.  Az összeírt  falvak mintegy 

harmada  (12)  30-nál  több  adóköteles  jobbágytelekkel  bírt,  s  a  falvak  felében  a  20-at 

meghaladta a porták száma. Mindössze a települések valamivel több mint harmadában (14) 

volt 10-nél kisebb a portaszám, ezeknek a fele a későbbiekben pusztává vált. Ezek a számok 

akkor  válnak  sokatmondóakká,  amikor  a  későbbiekben  a  15–17.  századi  portaszámok 

változását áttekintjük Torna megyében.

2. táblázat. Az 1427-es kamarahaszna-összeírás eredményei Torna megyében225

Település

 P
or

ta
sz

ám

Település

 P
or

ta
sz

ám

Település
 P

or
ta

sz
ám

Település

 P
or

ta
sz

ám

 Acskó 14  Perkupa 21  Almás 34  Korotnokardó 18
 Becskeháza 1  Petri 16  Borzova 30  Kovácsvágás 16
 Derenk 23  Szentandrás 20  Domolaháza 5  Körtvélyes 40
 Dobódél 7  Szilas 33  Dernő 26  Méhész 8
 Hidvégardó 43  Szin 31  Feketefűz 7  Szádelő 4
 Horváti 8  Szögliget 39  Görgő 48  Szilice 16
 [Komjáti] 10  Szőlősardó 50  Hárskút 34  Zemplén 1
 Kovácsi 14  Teresztenye 2  Jablonca 60
 Kőszeg 9  Varbóc 15  Jósvafő 21
 Lászó 4  Vendégi 30  Kisfalu 8
 Lenke 1  Zsarnó 28  Kornalipa 9

419 385
804Torna megye összeírt 40 települése összesen

Reambulatio Barnabe de Nadasd iudicis 
nobilium

Reambulatio Johannis Ladislai de Therne 
iudicis

Első járás összesen Második járás összesen

A  Tekus  (Tekes)  utódok  ágai  és  családjai,  valamint  a  tornai  uradalom  említett  új 

birtokosai mellett a 14. századra a Gömör megyében jelentős birtokokkal rendelkező Ákos 

nembeli Bebek–Csetneki-ág (Pelsőciek) tagjai is megjelentek a Torna megyei nagybirtokosok 

(1427:  Kisfalud, Szilice  mellett,  később  puszta);  Kornalipa  (Korna  és  Lipa  Csánki  szerint  Dernő  mellett 
feküdtek, az adóösszeírásban és később is összevont alakban szerepelnek, elpusztult faluk); Korotnokardó (1427: 
Ardo, más néven: Ardócska; Csánki: Korothnokardo: 1436: Dl. 12968; később puszta); Zemplén (1427: Zemlyn,  
Udvarnok mellett feküdt, a 15. század végétől már pusztaként említik). 
225 Kemény  L.  1912.  154.,  Engel  P.  1989.  141–147.  Kemény  túlzottan  nagy  jelentőséget  tulajdonítva  az 
adószedő-összeírók  bejárási  útvonalának,  amelyet  az  alaposabb  elemzés  nem  támaszt  alá,  Sernew-t  nem 
azonosította az egyedül szóba jöhető Zsarnóval (ebben egyébként Csánki nyomdokain járt). 
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sorában.226 A kamarahaszna-összeírás idejére, a 15. század első harmadára a Bebekek Torna 

megyében is jelentős birtokkomplexumot hoztak létre, melyet a 14. században megszerzett 

Szádvárral  és  tartozékaival  alapoztak  meg.227 A 14.  században országos tisztségek (nádor, 

országbíró,  erdélyi  vajda) viselői,  s bár a századforduló pártvillongásaiban Zsigmonddal is 

szemben álltak, az uralkodó nem kobozta el birtokaikat, de országos tisztségre nem emelte 

többé őket.228

Az 1427-es összeírásban már a megye legnagyobb birtokosai a Bebekek voltak, mellettük 

számottevő  birtokot  csak  a  tornai  uradalom új  birtokosai,  Besenyő  Pál  és  Berencsi  Sáfár 

István  (akik  az  uradalom említett  mentessége  révén  nem kerültek  be  az  adóösszeírásba), 

valamint  a  Tekus  utódok,  a  Szini  (Széni),  Szalonnai  és  Zsadányi  családok  mondhattak 

magukénak (lásd a 3. táblázatot).

3. táblázat. A Bebek és a Tekus (Tekes) nemzetségek családjainak birtoklása Torna megyében 1427-ben229

 Nemzetség

 Család Bebek Imre Bebek Péter Bebek Detre 
fia Miklós

Bebek János 
fia Miklós Szini István Szalonnai   

Pál
Zsadányi 

János
 Portaszám 156 199 85 45 165 21 11
 Összesen 485 197

Bebek Tekus

Bebek-nemzetség összesen Tekus-nem összesen

A Bebekek, azaz Bebek Detre nádor fiai Péter és Miklós, Bebek Imre erdélyi vajda fia 

Imre  és  pelsőci  Bebek  János  fia  Miklós  az  összeírt  804  porta  több  mint  felét,  485 

jobbágytelket bírtak a megye falvaiban. Még ha feltételezzük is, hogy az összeírásból hiányzó 

településekkel (Torna mezőváros, a tornai uradalom falvai, valamint Égerszög és Nádaska) a 

226 A Bebekek 1243-ban kapták meg a pelsőci uradalmat IV. Bélától, mert a Bebek testvérek Detre és Fülöp, 
Máténak fiai, a tatárjárás idején kitűntek vitézségükkel a harcokban. A pelsőci uradalomhoz Csetnek, Taploca 
(Kun-Taploca/Tapolca), Somkút, Pelsőc, Mirk (ma ismeretlen), Ardó és Lekenye helységek tartoztak, s melyek 
korábban  a  magvaszakadt  Miskolc  nembeli  Bors  ispán  birtokában  voltak;  Berzétét,  amely  azelőtt  a  király 
birtokában volt, valamint Kövi és Licse falvakat, melyek addig a gömöri várhoz tartoztak szintén új adományba 
kapták. (Karácsonyi J. 2004. 124.) Fülöp feltehetően magtalanul halt el, a nemzetség Detre fia Benedek ágán 
terebélyesedett.  Benedek fiai voltak: Döme, Miklós, László, János és Péter. Az 1320 körüli „Bebek osztály” 
alkalmával Bebek Döme Pelsőcöt, a négy testvér pedig Csetneket  nyerte  osztályrészül.  Döme fiai, István és 
György, a későbbi Bebekek ősei, a csetneki uradalmat bíró négy testvér – miután a Chetneky nevet vették fel – a 
Chetnekyek ősatyjai voltak. A 14. században megjelenő Chetneky (Csetneky)-család és a pelsőci Bebek család 
tehát azonos eredetű. (Némethy L. 1883a. 38–41, 1883b. 77–81.) 
227 Csánki D. 1890. I. 236.
228 Dénes  Gy.  1983.  78–79.  Zsigmond uralkodásának  második felében  egyébként  is  jól  megfigyelhető  az  a 
törekvés,  hogy  a  nagy  földbirtokokkal  rendelkező  főurakat  általában  nem  engedte,  hogy  politikai  irányító 
szerepkörhöz,  országos  méltósághoz jussanak,  míg a politikai  döntéshozók nem rendelkezhettek  territoriális 
hatalommal.
229 Engel P. 1989. 141–144. Engel Horváti esetében a birtokost „Horváti” családként határozta meg, jóllehet az 
összeírásban  a  következő áll:  „… Petri  et  aliorum nobilium”,  mely nem azonosítható biztosan  egy  Horváti 
családdal. A megelőző, 31. tételnél (Szentandrás) „Petri filii palatini” szerepel, így az is lehetséges, hogy Bebek 
Péterre utalt  vissza az összeíró,  aki  esetleg más,  helybeli  nemesekkel  együtt  bírta  volna Horvátit,  jóllehet  a 
bejegyzésnek a „Horvátin lakó Péter és más (kis)nemesek” értelmezése a valószínűbb.
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megye portaszáma 1427-ben elérhette a 900-at,230 a Bebekek, akkor is több mint a megyei 

adózó népesség felét  mondhatták  magukénak:  15 falut  és  a  stratégiai  szempontból  fontos 

Szádvárat tartották a kezükben.231

A  nagyobb  birtokosok,  így  a  Bebekek  is  szemmel  láthatóan  törekedtek  birtokaik 

koncentrációjára,  a  birtoktest  lehetőleg  egy  tömbben  való  kialakítására:  a  megye  Gömör 

megyei  birtokaikhoz  közel  eső  északnyugati  részén,  a  Csermosnya-völgyben  fekvő 

Kovácsvágás, Dernő, Hárskút falvaitól félkaréjban húzódtak az egymással határos birtokaik 

délnyugati-déli  irányban:  Körtvélyes,  Jablonca,  majd ettől  keletebbre  Almás következett  a 

Torna-patak völgyében, s az Alsó-hegy déli oldalán a Szádvárt övező települések csoportja: 

Derenk,  Szögliget,  Acskó,  Szilas,  valamint  Szentandrás  Kovácsival  a  Bódva  túloldalán. 

Egyedül Hidvégardó és Vendégi meg a Rét-patak völgyében fekvő Szőlősardó különültek el a 

Bebekek törzsbirtokaitól.  Míg a Gömör megyével  szomszédos,  illetve  ahhoz közeli  tornai 

falvak  az  ottani  birtokaik  kikerekítését  (Berzéte,  Krasznahorka  stb.)  célozhatták,  addig 

Szádvár már hatalmi-stratégiai szempontból is kulcsfontosságú szerzemény volt.

A tornai uradalom 1410-ben említett 24 településéből 10 Torna megyéhez (az 1424-ben 

megszerzett Égerszögöt is ide számítva 11), 6 Borsodhoz, 4 Abaújhoz, 3 Zemplénhez, egy 

pedig Gömör megyéhez tartozott.  Az uradalom birtoklásszerkezete egészen a 19. századig 

magán  viselte  a  korábbi  királyi  uradalom  részeinek  „szétszórt”  jellegét,  jóllehet  a 

birtokkoncentráció a világi magánbirtokosok keze alatt is tovább folytatódott, nem kis részben 

a  majorsági  gazdálkodás  18–19.  századi  konjunktúrájának  hatására.232 Az  uradalom 

jelentősége – teljes település-  és portaállományát  tekintve – nem vetekedhetett  a Bebekek 

gömöri és tornai birtokainak együttesével. Jelentőségét a későbbiekben majd az adja, hogy a 

tornai  uradalomnak  és  Torna  mezővárosnak  –  a  megye  és  a  megyei  törvénykezés 
230 A 15. század második felére vonatkozóan megbízhatónak elfogadott  országos portaszám-kimutatásban, az 
1494–95-ös Ernuszt-féle számadásban Torna megyében 916 porta szerepel. (Szabó I. 1963. 69.).
231 Szádvár katonai  jelentősége  és hadászati  szerepe a felső Bódva-völgyben  vezető útvonalak,  elsősorban a 
Torna-patak völgyén keresztül a Sajó völgyébe, Rozsnyóra és a bányavidékre, valamint a Kassára Tornán át 
vezető  út  ellenőrzésében  állt.  Szádvár  stratégiai  jelentőségére,  IV.  Béla  várépítési  és  „társadalomszervező” 
politikájára  –  a  zólyomi  és  a  szepesi  mintaterületek  után  –  az  északkeleti  országrész  királyi  uradalmain 
(predium) lásd Szűcs J. 1993. 48. – A vár részletesebb ismertetésére és hadászati jelentőségének bemutatására 
(kitűnő 16. századi metszetekkel és alaprajzokkal) lásd Détshy Mihály alapvető tanulmányát (Détshy M. 1969. 
143–164.).
232 MOL P 422 (A Keglevich-család levéltára),  I.  szakasz,  VI.  fiók II.  cs.  25.  sz.:  „Kimutatás  az uradalom 
tartozékairól” szerint a tornai uradalom törzsterülete a 19. század közepén a következő részekből állt: „Torna 
mezőváros,  Udvarnok,  Barka,  Lucska,  Falucska,  Áj,  s  ezen  helységek  határa  közt  fekvő  Bodóka,  Súgó  és 
Miglincz pusztákból, továbbá Újfalu, Horváti és Szent Jakab helységek [s a hozzájuk tartozó] Megyes, Papi és 
Kovácsi  pusztákból,  ’s mind ezen birtokok tisztán közbirtokosság nélkül biratnak, ’s  az egész uradalom egy  
tagba áll, határai egymást érintik.” [Kiemelés tőlem – P. P.] Az uradalom azonban ekkor is rendelkezett megyei 
és megyén kívüli részbirtokokkal, a fentieken kívül Szádelőn volt még részbirtoka a megyében, továbbá Abaúj 
megyében „Vizsoly helység fele a’ Palkási pusztával” tartozott hozzá. Az említett Szentjakab a Papi pusztával 
már Borsod megyébe esett. (MOL P 1446., B. 2. a., 14/3. sz.: Haszonbéri szerződés Wodianer Samu és fia és 
Gróf Keglevich Gábor között, 1847.)
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székhelyének,  vámszedő  helynek  –  birtokosa  vagy  a  megye  (fő)ispánjaként,  vagy 

meghatározó tisztségviselőjeként mindenkor jelentős befolyással bírt a vármegyei politikára 

és döntéshozatalra.233 (1409-től az ispáni tisztet Torna várának magánbirtokosai viselték.234)

A Tekustól leszármazó családok birtokosi pozíciója Tornai János halálával, a Tornai-ág 

kihaltával  megrendült,  s  a  tornai  uradalom birtokának királyi  kézre kerülésével  jelentősen 

visszaszorult  a  megye  déli-délnyugati  részébe,  de  még  így  is  az  összeírt  804  porta 

negyedrészét  mondhatták  magukénak  a  15.  század  első  harmadában  (3.  táblázat).  A 

birtokukban lévő falvak a megye déli részében, a későbbi Alsó járás területén feküdtek ekkor, 

s településeik egymással határos birtoktömböt alkottak a Szilicei-fennsíkon, a Jósva-patak és 

a  Rét-patak  völgyében,  valamint  az  általuk  közrezárt  területen:  Szilice,  Korotnokardó, 

Feketefűz, Kisfalu, Borzova, Jósvafő, Petri, Szin, Dobódél, Perkupa, Varbóc, Teresztenye és 

Domolaháza.235 A porták döntő többségét Szini István tulajdonában találjuk, Szalonnai Pál 

egyedül  a  perkupai  21  jobbágytelek  felett  rendelkezett  mint  a  falu  kizárólagos  birtokosa, 

Zsadányi (Szalonnai) Jánosnak pedig csupán Szinben volt 11 portája,236 ahol Szini Istvánt is 

21 jobbágytelek tulajdonosaként írták össze.

D. A török kor viszontagságai, a településállomány egy részének pusztulása
A mohácsi csata után János király Szádvárt és a szomszédos Torna várát kancellárjának, Werbőczy 

Istvánnak adományozta. Werbőczy várnagya azonban árulással Bebek Ferenc kezére juttatta Szádvárt, 

aki Ferdinánd híveként Szendrő, Torna és Krasznahorka várait is elfoglalta. Szádvár birtokai voltak 

ekkor  Szögliget,  Szőlősardó,  Szilas,  Hidvégardó,  Vendégi,  Szentandrás  Kovácsival,  Almás  és 

Körtvélyes.237 Bebek több szomszédos falut elfoglalt és a váruradalomhoz csatolt, melyek az 1570. évi 

urbárium szerint a következők voltak: Berzéte, Szin, Perkupa, Varbóc, Görgő, Jablonca községek és a 

Szádvár lábánál fekvő Derenk (melyet ekkor már pusztaként említettek).238 A pártállását gyakorta 

változtató  Bebek miután  elpártolt  Ferdinándtól  és  János  király  híve  lett,  pálfordulása  jutalmául 

adománylevelet nyert Szádvárra, valamint Szendrő és Krasznahorka váraira. Halála után fia, György 

maradt Szádvár egyedüli birtokosa, aki a gombaszögi pálos kolostor falvait is Szádvárhoz csatolta 

233 Csánki Tornát 1357-ben  possessioként (Dl. 16114.), 1409-ben éás 1410-ben  oppidumként, majd civitasként 
(Dl. 16132. és 16135; 1428: Dl. 12002.), végül 1476-ban  civitasként (Dl. 17770.) említi. (Csánki D. 1890. I. 
236–237.)
234 Engel P. 1996.: Torna.
235 Engel P. 1989. 141–147.
236 Engel Szalonnai Pált („Pauli de Zolna”) Szalonnai Imreként tüntette fel (i. m. 146.), míg Loránd (Roland) fia 
Jánost tévesen Szalonnai Jánossal azonosította (i.  m. 147.). A 28. tételnél „Johannis filii  Lourand” szerepel. 
Roland  utódai,  a  család  genealógiájával  behatóbban  foglalkozó  Wertner  szerint,  Zsadányiaknak  nevezték 
magukat,  Roland fia István  már 1399-ben  Zsadányiként tűnik fel,  így nem helytálló  Jánosnak az elkülönült 
Szalonnai-ághoz sorolása. (Wertner M. 1892. 176.)
237 Détshy Mihály hivatkozik az 1570. június 1-jén keltezett urbáriumra, ahol ezek a települések mint „örökös 
jószágok” (Possessio haereditaria) szerepelnek. (Détshy M. 1969. 144, 169.)
238 Détshy M. 1969. 170. 25. lj. Az 1682. évi urbáriumban viszont az uradalom részei voltak: Szádvár, Jablonca,  
Derenk, Körtvélyes, Almás, Görgő, Hidvégardó, Vendégi, Szin, Szentandrás, Szilas, Szögliget. (MOL U et C 53: 41.)
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erőszakkal. A következő évek katonai eseményekben bővelkedő históriáját a kortárs Forgách Ferenc 

nyomán többen részletesen összefoglalták.239 Birtoklástörténeti szempontból említésre méltó, hogy a 

császári haderő Schwendi irányításával ostrom alá vette a várat,240 s végül 1567 januárjában a vár 

feladására késztette  Bebek György hőslelkű feleségét,  Patóchy Zsófiát  és parancsnokait.241 

Szádvár ezzel a kamara birtokába került. A vár és uradalma kezeléséről a kassai székhelyű 

Szepesi  Kamara,  illetve  az  általa  kinevezett  provisor  gondoskodott.  A  sűrűn  cserélődő 

provisorok mohósága és nemtörődömsége miatt a birtokok egy része elnéptelenedett,242 lakóik 

a török rajtaütések és adóztatás következtében elmenekültek.243 Végül a vár zálogbirtokosok 

kezére került: 1579-ben Rüber János felső-magyarországi főkapitány kapta meg 24 000 rajnai 

forintért, majd Dersffy Ferenc királyi pohárnok vette zálogba 1593-ban, 1600-ban pedig egy 

új zálogos lépett  színre Csáky István erdélyi  főkapitány személyében. Csáky Bastának tett 

„szolgálatai” fejében Szádváron kívül Sáros várát is kérte az uralkodótól, de miután a két vár 

együttes  zálogösszegét  nem  tudta  előteremteni,  Szádvárt  hetesi  Pethe  László  kamarai 

tanácsosnak  zálogosította  tovább.244 Csáky  pálfordulására  1604  októberében  került  sor, 

amikor Bocskai hajdúi megjelentek a vár alatt, s a 60 főnyi német őrség elmenekült. Csáki 

Bocskaihoz  pártolt  és  „kieszközölte  tőle,  hogy  Pethével  szembeni  tartozását  semmisnek 

nyilvánítsa, és ő birtokába vehesse a várat.” Csáky 1605-ben, Bocskai 1606-ban meghalt, s 

megindult a küzdelem a vár birtoklásáért. Váratlan fordulattal egy újabb igénylő is a színre 

lépett  Rákóczi  Zsigmond  személyében.  Báthory  Gábor,  aki  a  bécsi  udvar  támogatásával 

Erdély fejedelmi trónjára kívánt ülni, rávette ugyanis Rákóczit, hogy Szádvár és Sáros vára 

fejében  mondjon  le  az  erdélyi  fejedelmi  trónról.  Rákóczi  1608-ban  valóban  lemondott, 

kivonult  Erdélyből,  s  Szádvárat  minden  jel  szerint  birtokba  kívánta  venni.  Hamarosan 

azonban  ő  is  meghalt,  s  ezzel  kezdetét  vette  a  hat  évtizedes  pereskedés  Szádvárért  és  a 

szádvári  uradalomért.245 A pereskedés váltakozó szerencsével zajló évtizedei után a Csáky 

örökösök  a  birtok  egy  részét  Esterházy  Pál  semptei  főkapitánynak  adták  el.  Ezzel  vette 

kezdetét  Szádvár,  pontosabban  a  szádvári  uradalom  újkori  birtoklástörténete,  melynek 

eredményeként  –  egy  rövidebb  időszaktól  eltekintve,  amikor  Thököly  kuruc  talpasaival 

elfoglalta 1679-ben – a galántai Esterházy-család (a hercegi vagy idősebb ág) lett az uradalom 

egyedüli birtokosa.246 Az Esterházyak a 17. század végén felrobbantott vár után az uradalom 

239 Legrészletesebben közli Bél M. 2002. 82–88.
240 Détshy M. 1969. 147.
241 Bél M. 2002. 87.
242 A megye birtokviszonyaira, a birtokállomány pusztulásának valószínűsíthető mértékére lásd Maksay F. 1990.
243 Détshy M. 1969. 146.
244 Bél M. i. m. 89.
245 Détshy M. i. m. 148.
246 Nagy I. 1858. 89–90. A Thököly-féle „fejedelmi időszakról” fennmaradt egy urbárium is: MOL U et C 86: 3 (c). 
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székhelyét Szilasra helyezték át.247 A 18. században már töretlen a galántai Esterházy-család 

birtokosi pozíciója.248

Szádvár 1566-os elfoglalása  után Bebek György többi  vára is  Schwendi kezére jutott. 

Bebek nemsokára magtalanul meghalt, s így fiágon családjának magva szakadt. A tornai vár 

tulajdonosa és Torna vármegye főispánja a Csanád vármegyei származású Mágochy Gáspár 

lett  (Gyula  várának  parancsnoka),  aki  a  koronára  szállt  Torna  várát  fivérével,  Tamással 

megvette.249

Torna vármegye  Bocskai  István és  Bethlen  Gábor  hódításai  alatt  is  mindvégig  királyi 

birtok maradt,  a bécsi és a nikolsburgi béke szerint  ugyanis ez volt  az erdélyi  fejedelmek 

magyarországi birtokainak határa: Bethlen Gábor Abaúj vármegyét haláláig bírta, de Torna 

vármegye II. Ferdinánd kezén maradt.250

Torna várát, a szintén utód nélkül elhalt Mágochy Gáspár után, unokatestvérei, Gáspár és 

Ferenc örökölték, azzal a feltétellel, hogy ha ők is fiú utód nélkül hunynának el, nővérük, Margit 

örököljön utánuk is, aki Kátay Ferenc felesége volt. S ha történetesen ő is örökös nélkül maradna, 

akkor Mágochy Dorottyának, az örökhagyó Mágochy (I.) Gáspár nővérének Móricz Lőrincztől 

született unokája legyen a vár birtokosa. Mágochy (II.) Gáspár és Ferenc csakugyan örökösök 

nélkül haltak meg, s a várat  a végrendelet  értelmében Móricz Borbála és Anna örökölték.251 

Borbálát Keglevich Miklós, előbb báró, majd gróf vette feleségül, s így Torna vára 1678-ban 

Keglevich Miklós birtokába ment át.252 Ettől kezdve a Keglevichek voltak a főispánok Tornában 

megyében a 18. század végéig, s a tornai uradalom birtokosai a 19. század végéig.253

E. Az uradalmak birtokállománya
A  megye  18–19.  századi  birtoklástörténetének  szempontjából  a  középkori  és  koraújkori 

előzmények  áttekintése  annak  fényénél  nyer  igazán  értelmet,  ha  összevetjük  a  szádvári 

uradalom és a tornai uradalom 15. századi Torna megyei birtokállományát – valamint a Tekus 

(Tekes)  leszármazottak  birtokában  lévő  településeket  –  a  18.  századi  nemesi 

birtoklásszerkezettel.  A  Mária  Terézia-féle  úrbéri  összeírások  megyei  eredményei  (1771) 

alapján látható (vö. a Függelék III. és IV. táblázatával), hogy a szádvári és a tornai uradalomhoz 

tartozó  települések  –  a  török  kor  erőszakos  foglalásaitól  és  a  gyakori  birtokoscseréktől 

eltekintve  –  nagyfokú  állandóságot  mutatnak  a  két  időpont  közötti  mintegy  350 évben.  A 
247 Détshy M. i. m. 150.
248 A 17. század még a nagy birtokszerzések időszakához kapcsolódik az Esterházy-családnál. (Lásd pl. Szabad 
Gy. 1957. 16–17.)
249 Bél M. i. m. 71. A Mágochy-családra lásd még Nagy I. 1860. 238. skk.
250 Borovszky S. – Sziklay J. 1896. 522–523.
251 Móricz Márton birtoklására: MOL U et C 61: 13; a Kátay-féle jószágra: MOL U et C 115: 9, 61: 19.
252 Az 1682-ben felvett urbárium szerint 1678. április 16-án kapta meg királyi donációban. (MOL U et C 101: 25).
253 Bél M. i. m. 71–72., Borovszky S. – Sziklay J. i. m. 522., Fallenbüchl Z. 1994. 102. A család genealógiájára,  
a Keglevich-család magyar ágazatára lásd Nagy I. 1859. 158. skk.
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szádvári uradalom 18. század végi és a Bebek-birtokok 15. század eleji összevetéséből kiderül, 

hogy Almás, Jablonca, Körtvélyes, Derenk, Szögliget, Szilas, Szentandrás (Kovácsi pusztával), 

valamint Vendégi és Hidvégardó a 18. század végén is az Esterházyak kezén lévő uradalom 

törzsbirtokai  voltak  –  s  csak  Borzovával  és  Görgővel  egészültek  ki  az  idők  folyamán,  az 

ideiglenes  török  kori  szerzeményeket  nem számítva  –,  Perkupán,  Szinben és  Szilicén  csak 

részbirtokai voltak ekkor Esterházy Miklós hercegnek. A Csermosnya-völgyben fekvő három 

település  (Hárskút,  Dernő és  Kovácsvágás)  pedig,  melyek  a  15.  században Bebek-birtokok 

voltak, ekkor már a krasznahorkai Andrássy-uradalomhoz tartozott. 

A tornai uradalom részét képező 15. és 18. századi települések összevetésekor még nagyobb 

egyezést figyelhetünk meg, s ha feltételezzük, hogy a nem említett Áj szintén a tornai uradalom 

része volt a 15. században, mely Csánki szerint is a tornai várhoz tartozott abban az időben,254 

akkor Horváti (és talán a már említett Falucska) kivételével változatlan volt a 18. század végi 

Keglevich-uradalomhoz  tartozó  települések  összetétele  (Égerszög,  amely  pótlólag,  s  csak 

Besenyő Pál birtokos személyén keresztül kapcsolódhatott a birtokegyütteshez a 15. században, 

szintén kikerült az uradalomhoz tartozó települések köréből). 

4. táblázat. A birtokos és az armalista nemesség Torna megye főbb 15. századi birtokcsoportjain 1660-ban255
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A Tekus-utódok Jósva-völgyi  és Rét-patak völgyében lévő falvaival  kapcsolatban  már 

jelentősebb változásokat figyelhetünk meg. Ezek a falvak miután korábban nem voltak egyik 

254 Csánki D. 1890. I. 236–237.
255 Czobor A. 1912a. 33–37
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uradalmi szervezet részei sem, csak a nemzetségi birtoklás közössége kapcsolta egybe őket, s 

a  későbbiekben,  a  Tornai,  Szini,  Szalonnai  és  Zsadányi  családok  hanyatlásával,  részben 

leányági  öröklésével  összefüggésben  e  települések  a  fejlődés  egymástól  elkülönült  útjait 

járták.  A későbbiekben a  környező  megyék  nemesi  családjainak  birtokszerzése  –  részben 

beházasodás  révén  –  ezekben  a  falvakban  a  kisnemesi  birtoklás  jelentőségének  a 

megnövekedését eredményezte. Ezeken a településeken a birtokos nemesi réteg mellett egy 

azt lényegesen meghaladó létszámú armalista nemesség jött létre a 17–18. századra. (Lásd a 

Függelék II., III. és V. táblázatait, illetve az 5. alfejezet 6. és 9. táblázatát.)

F. A kisnemesi birtoklás tornai gyökerei
Jelentős különbség mutatható ki a szomszédos Gömör megyei  területek (a Sajó-völgy és a 

Száraz- vagy Szuha-völgy egy része kivételével) fejlődése és a tornai közép- és kisnemesség 

kialakulása,  birtoklása  között.  A tornai  királyi  erdőispánság  népeire  és  társadalmára  jóval 

erősebben  rányomta  bélyegét  az  uralkodói  direkt  „társadalomszervező  politika”,  mint  a 

szomszédos Gömör megye főbb, az uralkodótól függetlenebb birtoklási területi egységeire. 

Gömörben olyan, a honfoglalástól kontinuus nemzetségek is jelentős szerepet játszottak, mint 

pl.  a  későbbiekben  Torna  megyében  is  kisebb  birtokokat  szerző  Hanvayak,  vagy  a 

Hangonyiak, akik eredeti szállásterületeiken egy tömbben maradtak, s együttesen olyan erőt 

képviseltek,  hogy a királyi  várral  és a  terjeszkedő várgazdasággal  szemben is  meg tudták 

őrizni önállóságukat.256 Tornában ilyen nemesi nemzetségekről nincs tudomásunk, itt már – 

legnagyobbrészt  a  tatárjárás  után  –  a  királyi  adományok  vetették  meg  a  magánbirtoklás 

alapjait, szoros összefüggésben IV. Béla telepítési politikájával,257 s végső soron ez vezetett a 

vármegye – kései – kialakulásához.258 Leginkább Gömör megye központi jelentőségű része, a 

szomszédos Sajó-völgy és a Torna megye délnyugati részével határos Száraz (Szuha)-völgy 

birtoklástörténete és településfejlődése mutat némi hasonlóságot a tornai részekével. A Sajó-

völgyben ugyanis csak részekre bomlott törzstöredékek (Keszi, Kér) maradtak fenn, akik nem 

tudván megőrizni függetlenségüket a királyi vár függvényeivé váltak, s „régi szabadságuk így 

látszólag  elveszett”.259 Ila  Bálint  bennük  látta  a  királyi  várterületek  kisnemességének 

magvát.260 Feltehetően ez volt az útja azon Árpád-kori tornai nemzetségeknek és töredékeinek 

is  a  „kisnemessé  váláshoz”  (a  Zsarnói  vagy  Zsarnay  család,  a  Méhészi,  a  Horváti,  a 

Teresztenyei  és  esetleg  a  Nádasdi  családok  tartozhatnak  ebbe  a  körbe),  melyek  a  királyi 

256 A  Hanva-szállásokra,  a  Hanva-nemzetség  Ratkó-völgyi  falvaira  valamint  a  Barkók  földjén  megtelepedő 
Hangonyi-nemzetségre lásd Ila B. 1976. 55–70, 71–76.
257 Lásd ide Szűcs J. 1993. 45–50 (különösen: 48), Ila B. 1976. 89–92.
258 Kristó Gyula is a legkésőbb kialakuló vármegyék csoportjában említi Tornát. (Kristó Gy. 1988. 515.)
259 Ila B. 1976. 89.
260 Ila B. i. m., i. h.
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erdőispánság, a királyi uradalom és a görgői királyi kúria dominanciája mellett kényszerültek 

rá, hogy megküzdjenek a szabadságukért. De még ha ezt nem is kérdőjelezték volna meg, a 

birtokosi  státus  megőrzése  az  uralkodói  tulajdonlással  és  a  várgazdaság  terjeszkedésével 

szemben csak keveseknek sikerülhetett. A tornai kisnemesség kialakulása tehát nem annyira a 

„társadalmi  viszonyok  természetes  alakulása  révén  és  a  szokásjog  alapján”,  azaz 

kiváltságlevél nélkül,261 hanem a kialakuló uradalmi birtokokon kívüli adományos birtokos 

nemesség  szaporodása,  ági  öröklése  és  birtokaik  forgácsolódása  útján  (pl.  Komjátiak, 

Lenkeiek,  Kőszegiek)  ment  végbe.  Ennek nyomai  még felfedezhetők az 1660. évi nemesi 

összeírás birtokos nemesi kimutatásában, ahol még olyan nagy mértékben nem keveredtek a 

kurialista és az armalista családok,262 mint a későbbi nemesi összeírásokban. (Lásd a Függelék 

II. táblázatában Komjáti, Lenke és Zsarnó birtokosait.)

A Száraz-völgy (Szuha-völgy), melynek az északkeleti, a királyi erdő- és vízóvók lakta 

területe (Égerszög, Teresztenye és Szőlősardó) Torna vármegye kialakulásakor igazgatásilag 

a megyéhez került, az a másik szomszédos régiója az egykori Gömörnek, amely tanulságokat 

rejt a régió nemesi birtoklásával összefüggésben. Már Ila megemlítette itt a szabad eredetű 

kisnemesség  és  kurialista  nemesség  csekély  számát.  A  Szuha-völgyben  is  volt  ugyan 

kisnemesi birtoklásra példa (Zádorfalva, Csákány stb.), de zömük – hasonlóan a tornaiakhoz – 

a birtokos középnemesség volt, amely már az adományos nemzetségek itt települt családjaiból 

alakult ki.263 Ila a magyar  eredetű kisnemességhez számította – a Zichy Okmánytár  egy,  a 

vízóvókkal kapcsolatos oklevele alapján264 – az óvókat, akik korábbi kondicionárius földjeiket 

meg tudták szerezni királyi adományba. A későbbiekben azonban – mint majd látni fogjuk – 

feltehetően  a  nagybirtok  előretörésével  szemben  nagyobb  részük  nem  tudta  állandósítani 

kiváltságos helyzetét,  megőrizni függetlenségét, s a jobbágyságba süllyedt. (A Függelék II. 

táblázatában a három Száraz-völgyi  település közül egyedül a Teresztenyén birtokos Szini 

András  a  „régi  nemesség”  képviselője,  jelentősebb  kisnemesi  rétegnek  1660-ban  nincs 

nyoma.)

Tanulságos  megvizsgálnunk,  hogy  a  15.  században  az  említett  három  nagybirtokos 

csoporton (a szádvárat is birtokló Bebek-nemzetség, a tornai uradalmat megszerző özdögei 

261 Ila B. i. m. 90. 40. lj.
262 A  kurialista  nemesség  kutatásának  nehézségeire,  létszámuk  megállapítására,  valamint  arra  a  nem  ritka 
jelenségre, hogy egyes családokat egyszer kurialistának, egyszer armalistának írtak össze lásd pl. Veres S. 2002. 
11. Jóllehet ezt részben magyarázhatja az armalisták birtokszerzése, vagy jobbágytelkük „megnemesítése” is. 
(Lásd pl. Ila B. 1976. 412.) A józsefi népszámlálás jelentőségére a kurialista nemesség létszámának feltárásában, 
s  a  kurialista  települések  elkülönítésében  lásd  Thirring  G.  1938.  57–58.;  Ódor  I.  1989.  35.  –  A  kurialista 
nemesség és a kuriális falvak kialakulására és helyzetére lásd még Ila B. 1976. 107–135.
263 Ila B. 1976. 101.
264 Zichy Okmánytár II. 329.
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Besenyő Pál és Berencsi Sáfár István, valamint a Tekus-leszármazottak) kívül kik voltak még 

a birtokosok az 1427-es kamarahaszna-összeíráskor. Az 5. táblázatból látható, hogy Horvátit 

(„Petri  et  aliorum  nobilium”)  kivéve  tíz  nemesi  család  volt,  akiket  egy-egy  település 

birtokosaként  írtak  össze.  (A  szögletes  zárójellel  megkülönböztetett  Komjátit  tévesen 

Kovácsinál írták össze,  Nádaska – feltehetően mentessége révén – maradt ki az összeírásból. 

Égerszögöt,  mely  a  későbbiekben  nem  tartozott  a  tornai  uradalomhoz  szintén  ebbe  a 

csoportba soroltuk.)

5. táblázat. A 15. században kisbirtokosok kezén lévő települések nemessége 1660-ban265

Birtokos Portaszám Birtokos Armalista
 Görgő  Födémesi Szobonya Imre 48 – 24
 Zsarnó  Dobói Miklós (Zsarnai család) 28 6 11
 [Komjáti]  [Komjáti] Benedek fia János 10 7 5
 Kőszeg  Kőszegi Jakab 9
 Méhész  Méhészi család 8 1 –
 Horváti  [Horváti család] 8 – –
 Lászó  Lászói Bereck 4
 Szádelő  Szádelői Fodor Miklósné 4 5 –
 Lenke  Lenkei Mátyás 1 1 –
 Zemplén  Zemlényi (Zempléni) Imre 1
 Becskeháza  Becskeházi Mihály 1 2 1
 [Égerszög]  [Özdögei Besenyő Pál] ? 1 1
 [Nádaska]  [Nádasdi család] ? 1 13

122 24 55

1427-ben

               Összesen

A település 
neve

1660-ban

puszta

puszta

puszta

Jóllehet Görgő a szádvári uradalom része lett, a korábbi különálló birtoklása és későbbi 

külön  adományozása  (1483-ban  a  Derencsényiek  kapták  adományba266)  megerősítette  a 

település  egyébként  is  kivételes  korábbi  helyzetét,  amely  a  birtokos  nemesség,  kurialista 

nemesség, majd később a jelentős létszámú armalista nemesi réteg létrejöttét tette lehetővé. 

Míg  Borzova  teljes  egészében  a  szádvári  uradalom  része  lett  –  kisnemessége  is  csak 

elhanyagolható arányú volt (lásd a következő alfejezetet) –, addig Görgőn csak részbirtokokat 

tudtak a szádvári uradalom tulajdonosai szerezni. A Felső járás azon településein, amelyek 

nem tartoztak  az  uradalmak  birtokigazgatása  alá  még  közvetlenebbül  megfigyelhető  ez  a 

folyamat: Zsarnón és Szádelőn is jelentős kisnemesi-kurialista réteg jelenlétét igazolják a 17. 

265 Engel P. 1989. 141–144., Czobor A. 1912a. 33–37., Kemény L. 1912. 152–154., Csoma J. 1897. 648–650. – 
Komjátit a birtokos neve alapján („Johannis filii Benedicti”) Engel azonosította elsőként az összeírásban tévesen 
harmadszor  is  előforduló  „Kowachi”-val  (ahol  Bebek  Imre  és  Péter  voltak  a  birtokosok).  A  korábbi 
adatközlésekben Komjátit kihagyták az összeírtak listájából. (Lásd pl. Kemény L. 1912. 154.) Az azonosítást és 
a korrekciót megerősíti a Csoma közölte adat 1425-ből: „Komjáthy János – Benedek fia – Halyagos, Milye és 
Sertés-Kupa falvak birtokába iktattatik”. (Csoma J. 1892. 74.; kiemelés tőlem – P. P.)
266 Kemény L. 1912. 153.
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századi  források,267 s  ez  a  birtoklás  kontinuitásáról  tanúskodik.  (Lásd  a  Függelék  II. 

táblázatát.) Horváti birtokosai feltehetően kihaltak, s ezzel, valamint elnéptelenedésével, majd 

a  Keglevichek  általi  újratelepítésével  függ  össze,  hogy  elvesztette  függetlenségét,  s  az 

elkülönült birtoklás megszakadtával a tornai uradalom részévé vált.268 (Lásd a Függelék III. és 

IV. táblázatát.) Méhész fejlődése nemcsak az önállóság megőrzését példázza, hanem azt is, 

hogy nem volt törvényszerű az „egy birtokosból sok birtokos” zsarnói és szádelői példája, 

hisz itt nem jött létre egy megnövekedett létszámú kisnemesi-kurialista réteg, a falu egésze 

szemmel  láthatóan  mindig  egy  birtokos  család  kezén  volt,  a  17.  századtól  a  Tomkák 

(Thomka-család) tulajdonában. (Lásd a Függelék III. és IV. táblázatát.) 

A középnemesi-kisnemesi birtoklás igazán nagy jelentőségre a déli részeken, a későbbi 

Alsó járás területén emelkedett,  ahol a településeknek nagyobb része volt képes megőrizni 

önállóságát  a  királyi  uradalom  terjeszkedésével,  s  később  a  magánföldesúri  uradalmak 

beolvasztási  törekvéseivel  szemben:  Becskeháza,  Égerszög,  Jósvafő,  Komjáti,  Lenke, 

Nádaska, Perkupa, Petri, Szilice, Szin, Teresztenye és Varbóc falvakat az 1660. évi nemesi 

összeírás  szerint  közép-  és  kisbirtokos  családok  kezén  találjuk.269 (Lásd  a  Függelék  II. 

táblázatát.)  Ezen a területen a birtokos kisnemességen kívül szintén egy jelentős armalista 

nemesi réteg alakult ki a 17–18. századra.

5. Torna megye nemesi társadalma a 19. század közepéig

A. A nemesség létszámának meghatározása
A nemesség létszámának a meghatározása a középkortól az újkorig általában még több akadályba 

ütközik,  mint  a nem nemes  népességé.  A középkorban az okleveles  anyag nyújt  lehetőséget  a 

nemesség, s a nemesi birtoklás tanulmányozására. Az oklevelek, s a nemesi levéltárak fennmaradása 

azonban nagyon esetlegesnek bizonyult, s a sporadikus adatokból a 16. századot megelőzően nem 

festhető  meg  a  magyar  nemesség  képe  még  nagyon  durva  ecsetvonásokkal  sem.  Legfeljebb  a 

nagybirtokos arisztokrácia, illetve a birtokos nemesség vizsgálata valósítható meg, de ez utóbbié csak 

a reprezentativitás igénye nélkül.270 A birtokos nemesség a korszakban végig adómentes volt, s nem 

készültek  róluk  társadalomtörténeti  szempontból  hasznosítható  kimutatások,  összeírások,  ha 

kivételesen  mégis,  akkor  azok a  legritkább esetben  maradtak  ránk,  így személyükre,  családjaik 

267 Lásd ennek nyomaira a Torna megyei birtokos és armalista nemesség 1660. évi összeírását: Czobor A. 1912a. 
33–37.
268 A település pusztulására és „oroszok”-kal (ruszinok) való újranépesítésére lásd Bél M. 2002. 78.
269 Czobor A. 1912a. 33–37. és uő. 1912b. 97–99.
270 Fügedi E. 1970., 1999.
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létszámára  és  összetételére  vonatkozó  adatok  csak  igen  szerencsés  forrásadottságok  esetén  és 

rendkívül munkaigényes genealógiai meg birtoklástörténeti rekonstrukció útján tárhatók fel.  

Már a középkori népességnövekedés és az adományos javak körének szűkülése oda vezetett – a 

magyar nemesi öröklési jog egyenlően osztó jellege miatt271 –, hogy egyre nagyobb mértékű lett a 

„régi” nemesi nemzetségek birtokainak felaprózódása, szétforgácsolódása, s így fokozatosan egy nagy 

létszámú, de még középkori eredetű kisnemesi, illetve igen jelentős arányú egytelkes kurialista nemesi 

réteg (nobiles unius sessionis) jött létre már a középkor végére.272 

A török kortól kezdve az armális nemesítés a felfelé törekvő, az örökös jobbágyság kötelékeitől 

szabadulni  akaró  jobbágyság  társadalmi  mobilitásának  egyik  legfontosabb  útját  jelentette.273 A 

birtokadományozás  nélküli  valóságos  nemesség  szerzésének  a  lehetőségét  már  Werbőczy 

Tripartitumában megtaláljuk.274 A  nagy számú  manumittált és  inszkribált  jobbágyot,  az  olykor 

nemesi címereslevelet is szerző  armalistákat már kezdettől fogva megkülönböztették a régi – lett 

légyen egytelkes kurialista – birtokos nemességtől. (Lásd a Függelék II. táblázatát.) Az egytelkes 

nemeseket,  illetve  a  jobbágytelekkel  nem  rendelkező  armalistákat  már  a  16.  század  végétől 

megadóztatták (1595. V. tc.), de a kurialista nemesi községek továbbra is adómentességet élveztek, s 

így rájuk az országos összeírások hatálya nem terjedt ki.275

Az általános probléma a korai nemesi összeírásokkal, hogy legtöbbször csak a nemesi birtokkal 

nem rendelkező armalista nemességre terjedtek ki, a birtokos, s az „egytelkes” kurialista nemességre 

jóval ritkábban.276 A megadóztatott („taxás”) nemesség összeírásai különösen a 18. századból nagyon 

nagy számban maradtak fenn minden megyéből.277 (Lásd a 8. táblázatot és a Függelék V. táblázatát.)

271 Werbőczy I, 40. 2–3, 5. §.
272 Ódor I. 1989. 33–41.
273 A jobbágysorból való kilépés és a valóságos nemessé válás lehetősége megcsillantotta a reményét a jobbágyi 
szolgálat  és adózás nyomasztó terheitől való szabadulásnak. Az örökös jobbágyság időszakában a parasztság 
számára legnagyobb vonzerővel a nemesség négy fő és kiváltságos joga közül értelemszerűen a harmadik bírt: 
„…  törvényes  jogaikkal  és  földbirtokuk  határain  belől  fekvő  minden  jövedelmeikkel,  tetszésük  szerint 
mindenkor  szabadon élhetnek;  mindennemű jobbágyi  szolgálat,  adakozás alól,  rovás és  egyéb  adó,  vám és  
harminczad fizetésétől mindörökre teljesen mentesek és ki vannak véve…”. (Werbőczy I, 9, 5. §.) Az armális 
nemesség megszerzésének útjára lásd Rácz I. 1988. 42–57.
274 Werbőczy I, 6.
275 Ódor I. i. m. 34. Sajnos e települések státusával kapcsolatban a mai napig vannak megválaszolatlan kérdések. 
Torna megyében  a  curialisnak minősített  községek nem tekinthetők homogén csoportoknak.  Vannak köztük 
„valóban” – régi jogon – kuriális-kisnemesi települések (Nádaska, Zsarnó), vannak olyanok, amelyek feltehetően 
a középkorban vagy azt követően váltak azzá (Becskeháza, Égerszög, Lenke, Teresztenye), a települések egy 
másik csoportjánál az adómentességet, s curialis megjelölést feltehetően már a falu földesura „járta ki” miután a 
falu telepes jobbágyokkal való újranépesítését véghez vitte (Barakony, Falucska, Horváti, Szentandrás), s végül 
vannak olyan települések is, ahol jelentős létszámú nem taxalista kisnemesség élt (pl. Szilice), s mégsem kapta 
meg a „kuriális” falu adómentes státusát.
276 Veres S. 2002. 10–11.
277 A nemességgel kapcsolatban felhasznált levéltári források: ŠOBA KE, TŽ I, Nobilitaria: Taxatio Dominorum 
Nobilium  Comitatus  Tornensis  (1766.  január  15.),  214/1766;  Taxatio  Nobilibus  Armalistis  Titulo  Subsidii 
Cassae  Domus  pro  Anno  1788/89  (214/1789);  ŠOBA  KE,  TŽ  I,  F.:  1810–1818:  Nemes  Torna  Vármegye 
Insurrectiojának Laistroma (234/1805); [nemesi családfők összeírása], F.: 1843–1845 (234/[1844]); ŠOBA KE, 
TŽ I, Nobilitaria: A járásbeli Nemes Urak összveírása (1813. augusztus 2.), 214/1813; Tekintetes Torna megye 
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Egy másik jelentős problémakör, hogy kiket is soroltak az ún. taksás nemesek körébe? A 

kurialisták megadóztatására is törekedtek, de elsősorban a nem nemes házhelyen vagy a más 

földjén élő armalista nemességet tudták adózás alá vonni, s jóllehet a két státus között volt 

átjárás (pl. ha az armalista el tudta ismertetni jobbágytelkét nemesi teleknek, s így maga is 

kurialistává vált),278 de az is előfordult, hogy hol ennek, hol annak írták össze őket.279

Éppen ezért nagy a jelentősége a Mária Terézia-féle urbáriumnak, mert a nagy-, közép és 

kisbirtokos nemesség száma, s birtoklási súlya egyaránt feltárható belőle, s ebben csakúgy 

mint  az  1789-es  országos  birtokos-összeírásban  a  nem  helyben  lakó  birtokosokat  is 

feltüntették. (Lásd a 7. táblázatot és a Függelék III. táblázatát.)

A II. József-féle népszámlálás pedig a helyben lakó közép- és kisbirtokos, valamint a kurialista és 

az armalista nemesség együttes létszámának megállapításához nyújtja a legmegbízhatóbb támpontot a 

18. század végén.280 (Lásd a 6. táblázatot és a Függelék VII. táblázatát.) A tornai településekről a 

birtoklástörténeti  alfejezetben  leírtakat  támasztja  alá  a  6.  táblázat,  amelybe  azokat  a  tornai 

településeket gyűjtöttem egybe, melyekben a józsefi népszámlálás időszakában a nemesség elérte 

vagy meghaladta a 10%-ot. (Becskeházát a 9,8%-os nemesi részesedésével már szintén ide soroltam.) 

Az első nyilvánvaló különbség – amely a már részben taglalt birtoklásszerkezeti sajátosságokkal van 

szorosabb összefüggésben –, hogy az Alsó járás települései közül éppen kétszer annyian szerepelnek a 

10%-ot elérő vagy meghaladó csoportban 1787-ben (10 település). A megye egészében is jelentősen 

meghaladja az Alsó járás falvainak nemesi arányszáma a Felső járás településeinek átlagát: míg az 

Alsó járás 21 településén a nemesség átlagos aránya 11,6% volt, addig ugyanez a Felső járás 21 

településén már csak 7,5% volt.281 Legnagyobb arányszámával és abszolút számával a szini nemesség 

tűnik ki, amely 1787-ben megközelítette a teljes népesség 40%-át (294 férfiból 120, illetve 616 honos 

lakosból 235 fő). Jól látható az a nyilvánvaló korreláció, amely a paraszti háztartásfők (Zsarnó utáni) 

második  legalacsonyabb  (17,5%)  arányában,  s  a  „Paraszt  htsfő  /  nemes  ffi”  legalacsonyabb 

arányszámában  (0,15)  tükröződik.  Az  utóbbi  arány  Szinen  valóban  kirívó:  120  nemes  férfira 

mindössze 18 paraszti háztartásfő jut. A nemes férfi családfők pontos számát ugyan nem ismerjük, így 

ennek a mutatónak csak relatív értéke van. Ha azonban az 1813-as Alsó járási arányt megbízhatónak 

Alsó Járásában  lakos vagy  birtokos szavazható nemességnek  személyes  összeírása  (1843.  április  13.;  1846. 
szeptember 21.), 214/1843, 1846; ŠOBA KE, TŽ I, F.: 1713–1850: Az 1850ik évre kivetett Alsó járási nemesi 
adó (236/1850). MOL P 421 Keglevich család (1527–1866), MOL P 1446 Keglevich Béla (1846–1873) 3. cs. 
14. tétel: A tornai uradalom iratai (1846–1871).
278 Ila B. 1976. 412.
279 Veres S. i. m. 11–12.
280 Ódor I. i. m. 35.
281 A teljes nemes népesség arányának megállapítását nem az országos férfi–nő arányszám révén határoztuk meg 
(lásd Thirring G. 1938. 58.), hanem az 1813-as Torna megyei nemesi családok nemenkénti aránya alapján. (Lásd 
a  10.  táblázatot.)  E  szerint  1000  férfira  961,54  nő  jutott  Torna  megyében  (10  fővel  kevesebb  mint  a 
magyarországi átlag, s ez még az erdélyi átlagnál is alacsonyabb).
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fogadjuk el (az összes nemes férfi száma 1 híján megegyezik az 1787. évivel: 119 fő – lásd a 10. 

táblázatot és a Függelék VI. táblázatát), akkor az 1813-as 55 családfőből levonva a 18 özvegyasszony-

háztartásfőt  37 főt  kapunk: ez pedig kétszerese a férfi  paraszti  családfők számának.282 Az Alsó 

járásban még Jósvafő nemessége volt nagyon jelentős, hisz meghaladta a 25%-ot, Perkupa (18,6%) és 

Szilice  (19,4%)  pedig  megközelítette  a  20%-ot.  A  négy  falu  tekinthető  a  megye  armalista 

fellegvárainak kiegészülve a Felső járásbeli  Almással  és Görgővel.  A régi birtokos és kurialista 

nemesi falvak közül egyedül Zsarnón haladta meg a nemesség aránya a 20%-ot (21,8%). Az Alsó 

járás  régi  nemesi  falvaiban  ez  az  arány  épphogy  meghaladta  a  10%-ot:  Becskeházán  (9,8%), 

Komjátiban  (10,4%),  Nádaskán  (11,5%),  Teresztenyén  és  Varbócon  (12,  9%).  A  józsefi 

népszámlálásban tehát jól kirajzolódik a dominánsan armalista jellegű települések nemességének 

létszámbeli túlsúlya.

6. táblázat. Tornai települések, ahol a nemes népesség aránya elérte vagy meghaladta a 10%-ot (1787)
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Almás 692 682 122 358 77 42 45 58 21,5 151 21,8 34,4 0,55
Görgő 931 929 167 478 99 41 44 107 20,7 194 20,9 24,6 0,41
Jablonca 426 434 74 227 27 22 27 55 11,9 53 12,4 29,7 0,81
Körtvélyes 337 348 61 169 26 22 20 38 15,4 51 15,1 36,1 0,85
Zsarnó 600 585 127 294 75 14 10 74 25,5 147 24,5 11,0 0,19
Becskeháza 201 198 26 113 10 16 16 21 8,8 20 9,8 61,5 1,60
Dobódél 110 109 16 50 6 7 8 6 12,0 12 10,7 43,8 1,17
Jósvafő 507 506 98 272 70 28 28 50 25,7 137 27,1 28,6 0,40
Komjáti 376 373 73 190 20 27 21 39 10,5 39 10,4 37,0 1,35
Nádaska 256 252 49 123 15 16 14 28 12,2 29 11,5 32,7 1,07
Perkupa 801 775 161 419 76 37 42 95 18,1 149 18,6 23,0 0,49
Szilice 596 587 100 321 59 41 39 63 18,4 116 19,4 41,0 0,69
Szin 616 617 103 294 120 18 21 43 40,8 235 38,2 17,5 0,15
Teresztenye 152 150 27 77 10 15 11 11 13,0 20 12,9 55,6 1,50
Varbóc 290 287 47 156 19 26 25 20 12,2 37 12,9 55,3 1,37
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Az 1787. évi józsefi népszámlálás szerint
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A 19. század első felében már egyre pontosabb összeírások állnak rendelkezésünkre a 

nemesség létszámát illetően. Ez részben abból a törekvésből fakadt, hogy a nemesség egészét 

megadóztassák  (lásd  a  10.  táblázat  [1844]-es  és  1850-es  évszámokkal  jelölt  oszlopait), 

részben a nem adócélú összeírások eltérő szempontrendszeréből (10. táblázat: 1813., 1843. és 

1846.  évek  összeírási  eredményei).  A  társadalomtörténet  és  a  történeti  demográfia 

282 A nemes férfi háztartásfők száma már abszolút értékben is összevethető a paraszti háztartásfőkével, mert a 
józsefi népszámlálás során az özvegyasszony-háztartásfőket nem a parasztok, hanem az asszonyi nép rovatban 
vették számba. (A józsefi népszámlálás besorolási utasítására lásd pl. Thirring G. 1938. 156–157.)
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szempontjából is kiemelkedő az 1813. évi összeírás, amely a megye nemességét az összes 

családtaggal együtt  tünteti fel, s melyet a C. pont alatt ismertetünk részletesebben az Alsó 

járásra vonatkozóan.

B. A nemesség csoportjai

1. A nagybirtokos arisztokrácia

A főnemesi rangú birtokosok nagyobbrészt nem laktak a megyében: az Esterházy hercegek 

kiterjedt  birtokkomplexumának  a  szádvári  uradalom  csupán  az  egyik  legkisebb 

birtokigazgatási egysége volt.283 A Keglevich grófok tornai uradalma a Pétervásárán (Heves 

m.) lévő uradalmi központhoz – ahol a grófi család ezen ágának nagy kastélya is volt –, az 

uradalmi elszámolások pedig a 19. században a vizsolyi számtartóhoz kerültek. Bár Tornán, 

az uradalom megyei irányításának központjában kisebb kastélyuk is volt, ebben azonban az 

uradalmi  inspektor,  s  néhány  uradalmi  tisztviselő  székelt  általában.  Az  Andrássyak 

krasznahorkai uradalma szempontjából a tornai három település periferiális szerepet játszott, 

még  akkor  is,  ha  a  dernői  vasgyáruk  a  19.  század  első  felére  országos  jelentőségre  is 

emelkedett.284 A Csáky  grófok szendrői uradalmához egyetlen megyei település (Szőlősardó) 

tartozott, de ez nem jól reprezentálja az uradalomnak, s Szendrőnek jóval nagyobb szerepét az 

Alsó járás parasztságának életében. A marosnémeti Gyulay grófok (négyesi Szepessy László 

és a Gyulay grófok felváltva birtokoltak családi kapcsolataik révén285) nádaskai ágának tagjai 

voltak  az  egyedüliek  a  főnemesek  közül,  akik  a  kis  Torna  megyében  rendezkedtek  be,  s 

felépítették a méltán híres tornanádaskai kastélyt (a későbbi Hadik-kastély), mely egyúttal a 

megyében szétszórtan található birtokaik igazgatási központja is volt. (Lásd a 7. táblázatot és 

a Függelék IV. táblázatát.)

283 Fényes E. 1848. 129–132.
284 A dernői vasgyárra lásd: Eisele G. 1907. 95, 321, 330.; Heckenast  G. 1991. Az Andrássyaknak volt egy 
kisebb kastélyuk Dernőn is, Bél szerint itt  volt az uradalom központja, de nyilván csak a tornai részek és a 
bányászati tevékenység felügyeletét, irányítását végezték innen. (Bél M. 2002. 75.)
285 Szepessy László Négyesre új nádori adományt kapott 1752-ben, s Mária Terézia báróvá emelte 1775-ben. 
László második házasságából származó leánya, Zsuzsanna gróf Gyulay Ferenc felesége lett. (Nagy I. 1860. 668–
678.)
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7. táblázat. A jelentősebb Torna megyei birtokosok és birtokaik (1771, 1787)
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 I. Esterházy Miklós herceg szádvári uradalmához tartozó települések és részbirtokok
F  Almás E 56 31 14 45 16 1/4 11 692 122 77 151 21,8 34,4 0,55
F  Derenk E 25 17 17 10 8 261 41 – – – 46,3 –
F  Görgő E 50 25 13 1 39 24 11 931 167 99 194 20,9 24,6 0,41
F  Hidvégardó E 52 9 15 24 18 1/2 28 678 120 23 45 6,7 25,0 1,30
F  Jablonca E 31 19 8 27 9 1/4 4 426 74 27 53 12,4 29,7 0,81
F  Körtvélyes E 34 19 3 1 23 10 3/8 5 337 61 26 51 15,1 36,1 0,85
F  Vendégi E 19 13 6 19 15 4 297 57 11 22 7,3 38,6 2,00
A  Borzova E 35 26 26 11 9 339 53 1 2 0,6 62,3 33,00
A  Perkupa R 7 5 5 3 1/8 14 801 161 76 149 18,6 23,0 0,49
A  Szentandrás E 47 22 22 9 1/2 25 527 84 – – – 39,3 –
A  Szilas E 45 32 32 14 13 621 108 9 18 2,8 28,7 3,44
A  Szilice R 8 8 8 2 3/8 7 596 100 59 116 19,4 41,0 0,69
A  Szin R 7 3 3 1 1/2 13 616 103 120 235 38,2 17,5 0,15
A  Szögliget R 45 28 28 8 3/4 17 561 99 7 14 2,4 36,4 5,14

461 213 103 2 318 153 5/8 169 7683 1350 535 1049 13,7 34,5 4,1
 II. Keglevich József gróf tornai uradalmához tartozó megyei települések

F  Áj E 57 37 37 26 20 445 84 – – – 35,7 –
F  Barka E 46 22 6 28 17 18 441 71 4 8 1,8 38,0 6,75
F  Falucska E 52 23 23 18 29 486 84 2 4 0,8 29,8 12,50
F  Horváti E 41 23 23 11 1/2 18 347 61 – – – 29,5 –
F  Lucska E 43 7 22 29 17 14 390 66 7 14 3,5 45,5 4,29
F  Torna E 114 73 73 36 1/2 41 1314 246 5 10 0,7 28,0 13,80
F  Udvarnok R 45 37 37 22 8 465 75 – – – 58,7 –
F  Újfalu R 54 18 20 38 27 16 463 78 – – – 43,6 –
A  Kápolna E 10 10 10 5 – 78 12 1 2 2,5 83,3 10,00
A  Rákó E 29 19 19 15 10 298 46 – – – 34,8 –

491 117 200 – 317 195 – 174 4727 823 19 38 0,8 42,7 9,5
 III. Andrássy István gróf krasznahorkai uradalmához tartozó megyei települések

F  Dernő E 41 26 26 13 15 576 105 17 33 5,8 22,9 1,41
F  Hárskút R 50 29 8 37 16 1/2 13 594 101 20 39 6,6 43,6 2,20
F  Kovácsvágás E 27 17 17 8 1/2 10 223 43 – – – 44,2 –

118 72 8 – 80 38 – 38 1393 249 37 72 5,2 36,9 1,8
 IV. Szepessy László Torna megyei birtokai

A  Barakony E 12 12 12 5 1/2 – 164 27 2 4 2,4 40,7 5,50
A  Becskeháza R 5 5 5 2 3/4 2 201 26 10 20 9,8 61,5 1,60
A  Dobódél R 7 2 4 6 2 1/2 1 110 16 6 12 10,7 43,8 1,17
A  Jósvafő R 6 6 6 3 7 507 98 70 137 27,1 28,6 0,40
A  Nádaska E 10 4 6 10 5 – 256 49 15 29 11,5 32,7 1,07
A  Szilice R 10 10 10 3 1/2 7 596 100 59 116 19,4 41,0 0,69
A  Szin R 5 3 3 1 13 616 103 120 235 38,2 17,5 0,15
A  Varbóc R 1 1 1 1/4 6 290 47 19 37 12,9 55,3 1,37

56 30 23 – 53 23 1/2 36 2740 466 301 590 21,5 40,1 1,5
 V. Tomka György birtoka 

F  Méhész E 10 5 5 – 10 8 1/2 – 119 22 – – – 54,5 –
 VI. Bárczay József és Ferenc birtoka

A  Petri E* 26 22 – – 22 10 3/4 4 365 58 3 6 1,6 55,2 10,7
 VII. Csáky Antal gróf szendrői uradalmához tartozó birtok

A  Szőlősardó E 18 14 – – 14 11 1/2 4 254 43 6 12 4,6 55,8 4,0

A település az 1787-es népszámlálás szerintA település az 1771-es úrbéri tabella szerint

Összesen

A település 
magyar neve           

Összesen

Összesen

Összesen



1. diagram. A szádvári uradalom jobbágyságának telki hányad szerinti megoszlása (1771)

Szádvári uradalom
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0,6%

49,4%
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12,9%
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 1/2 telkes
 3/8 telkes
 1/4 telkes

2. diagram. A tornai uradalom jobbágyságának telki hányad szerinti megoszlása (1771)

Tornai uradalom

22,1%

77,6%

0,3%
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3. diagram. A krasznahorkai uradalom jobbágyságának telki hányad szerinti megoszlása (1771)

Krasznahorkai uradalom 
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A 7. táblázatból látható – ahogy azt a birtoklástörténet taglalása során már érintettem –, 

hogy a tornai uradalomhoz tartozó településeken volt a legkisebb a nemesek aránya, majd a 

krasznahorkai  uradalom  falvai  következnek.  A  szádvári  uradalomhoz  tartozó  falvak  egy 

részében – ahol  a  Felső járás  kivételével  az  uradalomnak csak részbirtokai  voltak  – igen 

jelentős  armalista  réteg  alakult  ki  a  17–18.  században  (lásd  Almás,  Görgő,  Jablonca, 

Körtvélyes, Perkupa, Szilice és Szin nemesi arényszámait). A Gyulay–Szepessy-birtokoknál 

azt állapíthatjuk meg, hogy a két egészbirtokuk közül Barakonyban nagyon alacsony (2,4%), 

míg  Nádaskán mint  ősi  nemesi  községben jelentős  (részben régi  eredetű)  kisnemesi  réteg 

(11,5%)  volt  jelen  a  18.  század  végén.  A  többi,  hagyományosan  a  nemesség  fészkeinek 

tekinthető  településen  csak  részbirtokaik  voltak.  A Tomka  család  (Méhész)  és  a  Bárczay 

fivérek (Petri)  birtokain szintén elhanyagolható (nincs, illetve 1,6%) a kisnemesség aránya 

1787-ben, mely e települések kontinuus középnemesi birtoklására vezethető vissza.

Az 1–3. diagramokon a jobbágyság telki hányad szerinti megoszlását követhetjük nyomon 

a három fontosabb Torna megyei uradalom területén. Az ábrák jól mutatják az uradalmak arra 

irányuló  törekvését,  hogy  a  jobbágytelkek,  melyek  a  jobbágyi  szolgáltatások  alapját 

jelentették, minél kevésbé aprózódjanak fel, illetve minél egységesebb legyen az „életképes” 

telkek  megoszlása.  Jelentősebb  arányú  egésztelkes  jobbágyság  csak  a  tornai  uradalom 

falvaiban mutatható ki, ahol arányuk meghaladta a 22%-ot. A szádvári uradalom falvaiban 

ugyanez az arány 13% volt, a krasznahorkai uradalomban pedig ekkoriban már nem mutattak 

ki egésztelkes jobbágyot. A féltelkes (kétkvártás) jobbágyhelyek domináltak az úrbérrendezés 

időszakában  mindhárom  uradalom  birtokain:  a  szádvári  uradalomban  mintegy  50%-a,  a 

tornaiban több mint ¾-e, s a krasznahorkaiban pedig 90%-a az összes jobbágynak féltelkes 

volt.  A  kvártás  (1/4  telek)  jobbágyhelyek  legnagyobb  arányt  a  szádvári  uradalomban 

képviseltek (34,6%) – itt  voltak még „nyolcadosok” és a ¾ telkesek is (3,1%) –, a tornai 

uradalomban nem volt ilyen teleknagyság, a krasznahorkaiban pedig 10% volt az arányuk. A 

legegységesebb  képet,  s  a  legracionálisabb  uradalmi  birtokszerkezetet  (a  részbirtokok 

elhanyagolható  arányára  lásd  a  7.  táblázatot)  és  telki  állományt  újfent  a  tornai  uradalom 

mutatja.286   

A  megye  közéletében  az  Esterházyak  egyáltalán  nem  vettek  részt,  s  tisztséget  sem 

vállaltak,  csakúgy  mint  az  Andrássyak  és  a  Csákyak.  Mindhárom családnak  a  Tornában 

tulajdonos ága több uradalommal is rendelkezett, a tornai birtokaik nem játszottak centrális 

286 A Keglevich család ágainak uradalmaira a 19. század közepén lásd Fényes E. 1848. 142. A tornai uradalom 
birtokkorszerűsítésére,  az uradalmi jövedelmek növelésére irányuló törekvésekre MOL P 422 (A Keglevich-
család  levéltára),  I.  szakasz,  VI.  fiók  II.  cs.  A  család  bélahalmi  uradalmának  gazdálkodására  lásd  a 
Mezőgazdasági Múzeum Irattára III/721–723. sz. számadási főkönyveit.



szerepet  gazdálkodásukban,  s  meglehetősen  távol  estek  lakóhelyüktől,  illetve  az  uradalmi 

igazgatóságaik  telephelyeitől.287 A  Keglevichek,  akik  korábban  jelentős  szerepet  vittek  a 

megye életében a 17. század végétől a 18. század végéig – rendszeresen közülük kerültek ki a 

főispánok –, 19. század első felében nem vállaltak tisztséget a vármegyében, az utolsó ispán 

Keglevich Károly ispánságáról a 18. század legelejéről (1802–1804) van tudomásunk.288 

2. A középbirtokos nemesség

A Torna megyei  középbirtokos  családok a 18–19. században már többnyire  nem helybeli, 

hanem  a  szomszédos,  olykor  távolabbi  megyék  jelentősebb  birtokos  nemesi  családjaiból 

kerültek  ki.  A  Tornában  birtokló  nemesi  családok  közül  néhányan  csak  egy-egy faluban 

rendelkeztek a telki állomány és a falu határának nagy része felett, ilyenek voltak az abaúji 

Bárcán törzsbirtokos Bárczayak Petriben, s a Thomkaházi és folkusfalvi Tomkák (Thomka) 

Méhészen, akik eredetileg a Turóc megyei Folkusfalván és Bisztricskán voltak birtokosok, de 

ott „elszaporodván” a család egyes ágai az ország több megyéjébe rajzottak ki, többek között 

Borsodba, Gömörbe és Tornába is.289 (Lásd a 7. táblázatot és a Függelék II., III. táblázatát.) A 

megyében csak másod-harmadlagosan birtokos középnemességhez számíthatjuk még: az ősi, 

s szintén Abaújban törzsbirtokos Fáy családot, az elsősorban Gömörben birtokos szentkirályi 

Pletrich  családot,  a  szintén  Gömör  megyei,  ősi  eredetű  Ragályi  (Ragályi  és  kiscsoltói) 

családot, a több megyében is birtokos, de tornai ágat is hajtó Gedeon családot, a Pest megyei 

Csoma  családot  (Ragyóczi),  mely  több  megyében  is  birtokos  volt  északkelet 

Magyarországon.290 A  kisebb  birtokosok  közül  meg  kell  még  említeni  a  Gömör  megye 

Hanvayak  ősi  családjának  tagjait,  az  Ung  megyei  Mokcsayakat,  a  gömöri  Szathmáry 

(Szatmári) Király családot.291  Néhány, az újabb korban (17–18. század) nemességet szerző, 

de a megye életében a 19. század közepéig jelentősebb szerepet játszó birtokos családot kell 

még megemlítenünk: az abaúji eredetű Gelley (Gellei) és Görgey (Görgei), a tornai Lakatos, a 

Borsod megyei  Lovász és a Torna megyei  Körtvélyesen birtokló Lükő, valamint az abaúji 

287 Herceg Esterházy Pálnak például 25 uradalma volt a 19. század közepén, melyeknek központja a nyugati 
határszélen, Kismartonban volt. A 7 uradalmi kerületből a szádvári uradalom a derecskei kerületbe tartozott a 
derecskei és a kisvárdai uradalommal együtt. (Fényes E. 1848. 129–132.
288 Fallenbüchl Z. 1994. 102. A Keglevichekre lásd még Bél M. 2002. 71–72., Nagy I. 1859. 151–161.
289 A Bárczayak genealógiájára lásd Nagy I. 1857. 190–191., a Thomkaházi Tomkák töredékes leszármazására 
uő. 1865. 174–179.
290 Az itt felsorolt családokra bővebben lásd Nagy I.  1857–1868. A Fáy családra: 1858: 125–133., a Pletrich 
családra: 1863: 324. skk., a Ragályi  családra:  1862: 579–584., a Gedeon családra: 1858: 351–352., a Csoma 
családra: 1858: 174.
291 A Hanvayakra lásd Ila B. 1976. 55–70., Nagy I. 1859. 43–44. és uő. 1868. 268., a Mokcsayakra lásd Nagy I. 
1860. 538–539., a Király (Szatmári) családra uő. 1859. 244–245.



eredetű Soltész családokat.292 Ez utóbbi tornai, illetve Tornában meghonosodó családok, s a 

korábban említett néhány más középbirtokos család fontos szerepet játszottak a 19. század 

első és második felében is a megye közéletében, leszármazottaikat folyamatosan a jelentősebb 

megyei tisztségek viselői között találjuk. Az arisztokrácia és a nagybirtokosi réteg súlya tehát 

jelentős mértékben csökkent a megye irányításában,  s helyüket részben az újonnan érkező 

közép-  és  kisbirtokosok,  részben  a  régi  eredetű  néhány  tornai  család  leszármazottai,  s  a 

felemelkedő  megyei  birtokos  családok  képviselői  töltötték  be  a  19.  század  elejétől.293 

Tanulságos egy pillantást vetni Torna megye 1848-as tiszti karára, mert az ott szereplő nemesi 

családok nevei magukért beszélnek, s jól példázzák az eddigieket:

Főispán: betöltetlen.
Helytartó: Bárczai Bárczay József lakik Bárcán,
Alispán (1.): Komjáti Komjáthy Sámuel Komjátiban,
Alispán (2.): Soltész János Hidvégardóban,
Főjegyző: Lovász Miklós Bódvavendégiben,
Aljegyző: Páthy József Perkupán,
Főügyvéd: Zsarnay Imre Zsarnón,
Főpénztárnok: Gelley István Méhészen,
Főszolgabíró (Felső járás): Soltész Gábor Lenkén,
Alszolgabíró (Felső járás): Lükő Géza Körtvélyesen, 
Főszolgabíró (Alsó járás): Gedeon János Hidvégardón,
Alszolgabíró (Felső járás): Papp János Hidvégardón,
Csendbiztos: Szalóczy Károly Szinen,
Esküdtek: ifj. Zsarnay Pál Zsarnón, Csiszár Zsigmond Zsarnón.294

A 19. század közepének helyzetképe jól szemlélteti a főbb nemesi csoportokat, akiket fentebb 
említettünk,  hozzájuk társul még a megye régi eredetű kisbirtokosi,  kuriális  nemesi  rétege 
(Komjáthyak,  Zsarnayak),  akik  szemmel  láthatóan  nemcsak  a  címereslevélre  bízták  a 
sorsukat, hanem prókátori oklevéllel a zsebükben emelkedtek a megyei ranglétrán.295 Feltűnő 
még az 1848-as tisztségviselők lakóhelyének áttekintésekor a Felső járásban lakók mintegy 
kétszeres aránya az Alsó járás nemesi falvaiból származókhoz képest. Ez alátámasztja a Felső 
járás  hagyományosan  is  nagyobb  súlyát  a  megyei  politizálásban,  s  a  helyi  érdekek 
érvényesítésében.

292 A Lakatos, a Lovász, a Lükő és a Soltész családok nemességüket és címeres levelüket a 17. század második 
felében szerezték, s feltehetően a gönci eredetű Görgeiek nemessége sem nyúlik régebbre vissza. A Gelleyek 
nemessége  feltehetően  régebbi  eredetű.  E  családokra  lásd  Csoma József  alapvető  monográfiáját  (Csoma J. 
1897.): a Gelleyekre (236–237), a Görgeiekre (240), a Lakatosokra (371), a Lovászokra (382), a Lükőkre (382–
383), a Soltészokra (508).
293 Fallenbüchl Z. 1994. 102. A Lovászok közül kiemelkedik Lovász Miklós, aki a szabadságharc előtt a megye 
másodalispánja volt, majd az alkotmány helyreállítása után, 1860-ban Torna megye első alispánja lett. (Csoma J. 
1897. 382.)
294 Fényes E. 1848. 68.
295 A nemesifjak „kiművelésére” és az ügyvédi végzettség jelentőségére a reformkorban lásd Sasfi Cs. 2001. 20–
52.



3. Kisbirtokos és kurialista nemesség 

A kisbirtokosok egy része régi tornai, illetve első adományos családokból származott, mint az 

egy nemzetségből  származó Komjáthiak,  Kőszeghiek és  a Lenkeiek  (eredetileg  Nenkeiek, 

nenkefalusiak a falu régebbi megnevezéséről).296 Ezek a birtokosok, valamint leszármazottaik 

és családjaik nevüket az adományba kapott birtokuk után írták csakúgy, mint a Zsarnayak, a 

Méhésziek,  a  Horváthiak,  a  Lászóiak,  Zempléniek,  Becskeháziak  és  az  összeírásban  nem 

szereplő Nádasdiak (akik közül az összeírást végrehajtó egyik szolgabíró, Nádasdi Barnabás 

is származott) vagy a Teresztenyeiek.297 Egyes családoknál a tornai birtokadományt,  illetve 

birtokmegosztást  megelőző  nemzetségi  eredetű  családnevek  is  fennmaradtak,  így  a 

Teresztenyeiek első ismert őse Mokud (de Kachuz) volt, akiknek négy fia vitézül harcolt V. 

István  oldalánál,  s  ezért  kapták  1272-ben  Teresztenye  (Terestene)  földjét,  kivévén  azt  a 

várispánság  fennhatósága  alól.298  Becskeházinak  az  Orros-család  nevezte  magát  Torna 

megyei birtokáról, amelynek tagjai 1468-tól a Teresztenyeiektől Horvátiban lévő birtokukat, 

296 Első ismertebb ősük az a Vid fia Senge (Zsenge) volt, aki 1283-ban IV. Lászlótól érdemeiért adományban 
kapta Komjátit,  Mikefalvát,  Milét  és Kupát,  borsodi és újvári  birtokokat (Komjáti  és  Mile a későbbi Torna 
megyéhez  tartozott).  Senge a királyt  az Ottokár elleni  harcokba is követte,  ahol az egyik  csatában súlyosan 
megsebesült. Ezért és más hűséges szolgálataiért kapta az adományozott birtokokat. (Csoma J. 1897. 338–344., 
Milére: Györffy Gy. 1987. 788.)  A nemzetségi törzs külön ágakra való osztása feltehetően már az adományos 
Senge fiainál megtörtént, s ezek közől Bede a Kőszegiek, Mochala a Nenkeiek, Fertes a Komjáthyak törzsatyja 
lett.  Biztosan nem dönthető el,  hogy a negyedik fiú, Jakab, akinek fia Domokos ispán volt (1333),  s utódai  
melyik nevet vették fel, vagy esetleg kihaltak, de a Halyagos név a XIV. század után már nem fordul elő. 1415-
ben Zsigmond király Konstanzban kedvelt hívének, Kőszegi Lászlónak, s testvéreinek Jánosnak és Adalbertnek 
Kőszegi Bede fiának, Komjáti Istvánnak és Jánosnak, Nenkei Miklósnak és Mátyásnak, osztályos atyafiainak, új 
adomány címén adományozta  Kőszeg,  Nenke,  Komjáti,  Halyagos,  Mile  falvakat  Tornában  és  Sertés-Kupát 
Abaújban.  (Ez  utóbbi  község  még  1298-ban  Torna  megyéhez  tartozott,  s  tornai  várföld  volt.)  A  birtokkal 
egyidejűleg Zsigmond címert is adományozott az osztályos atyafiaknak. (Csoma J. 1892. 72–75.)
297 A  Zsarnai (zsarnói) család Mályira (Borsod m.) vonatkozó osztályegyezsége 1408-ból ismert. A család a 
tornai Zsarnón és a borsodi Mályin kívül birtokolt még Szalonnán, Martonyiban,  Lakon,  Dezsőföldén, majd 
Torna megyében Szádelőben és Barakonyban is. Abaúj-Torna megyében a család református ága maradt, és több 
településen birtokos volt a 19. században is. (Csoma J. 1897. 648–650.) Az 1427-es összeíráskor a Tekele-nem 
(a nemzetségre lásd Karácsonyi  J. 2004. 990. skk.) Dobói ágából Dobói Miklós szerepelt Zsarnó (28 porta) 
egyedüli  birtokosaként.  Apja,  Dobói  Egyed  házasság  révén  került  nemzetségének  sárosi  törzsterületéről 
Zsarnóra, ugyanis Zsarnói Kátai János leányát vette feleségül: 1413: Dl. 60 567; 1414: feleségére, Dl. 10 185 
(Engel P. 2001.: Tekele nem, 3. tábla: Dobói.) – A Méhészi családról kevés adat maradt ránk: a Torna megyei 
Péterházán (Udvarnok és Barka között feküdt, később puszta lett) és Méhészen voltak birtokosok (Csánki D. 
1890. I. 240. skk.), a 15. században még jelentős tisztségeket is betöltöttek: 1457-ben Méhészi László Tornai 
(„Berencsi”) Szilveszter ispán helyettese volt. (Engel P. 1996. IV.: Torna.) – A  Horváthi család  eredete nem 
tisztázott (Csánki a horváti Mályi  vagy Maly családdal való azonosságát feltételezi). Abban mind Csánki, mind 
Csoma egyetért,  hogy a  családnak  a  15.  század  utolsó  harmadában  magva  szakadt.  Csánki  szerint  horváti 
részüket 1468-ban a  Teresztenyeiek kapták (Csánki D. i. m., i. h.), akiktől Csoma szerint a becskeházi Orros-
család vette meg (Csoma J. 1897. 89.) – A Lászóiakról még kevesebb adat maradt. Engel a „Lazo Bricci” alakot 
Lászlói Bereck néven írta át (Engel P. 1989. 146.), de nincs kizárva, hogy azonos azzal a Lászói Bernáttal, aki 
1429-ben  (Dl.  65872)  özdögei  Besenyő  Pál  ispán  helyettese.  (Engel  P.  1996.  IV.:  Torna.)  –  A  Zemlényi  
(Zempléni) család 1429-ben Zemlénben („Zemlyn”, későbbi Zemplén) és Szádelőn voltak birtokosok. 1475-ben 
pedig  már  zsarnai előnevet  viseltek.  (Csánki  D.  1890.  244.)  Címerlevelüket  Zsigmondtól  kapta  Zemlényi 
Márton fia Dávid és két vérrokona. (Siebmacher’s Wappenbuch: Zemlényi.)
298 Feketehalom várának ostromakor az egyik testvér, Pál a harcokban elesett, Gaál pedig súlyosan megsérült, 
ezért jutalmul és kárpótlásuk kapták a birtokot, melybe határjárással iktatták be őket. (Kemény L. 1912. 149.; 
Csoma J. 1897. 584–585.) A család a 17. század első harmadában fiágon kihalt. (Csoma J. i. m. 587.)



majd  a  következő  évben  a  Tornaiaktól  Köbli,  Viszló,  Debréte  Borsod  megyei,  valamint 

Kápolna Torna megyei  településeken lévő birtokaikat vették meg.299 Ezeknek az ősi tornai 

családoknak az eredete még az Árpád-korba nyúlik vissza – nincs arra vonatkozó adatunk, 

hogy  valamelyik  első  foglaló  nemzetség  leszármazottai,  töredékei  lettek  volna,  jóllehet 

némelyikük  esetében  ez  a  kapcsolat  sem  zárható  ki  –,  s  uralkodói  adományként  nyert 

birtokaik, magánbirtoklásuk szoros összefüggésben van a királyi erdőispánság felbomlásával 

és a nemesi megye kialakulásának kezdeteivel.300 

8. táblázat. A Torna megyei nemesség csoportjai a különböző összeírásokban (1660–1788) és a II. József 
uralkodása idején végrehajtott népszámlálás szerint (1787)301

1732 1766 1771 1787 1788/89

Birtokos Armalista Összesen Igazolt 
nemes Taksás Urbárium: 

birtokos
Összes 

nemes ffi Armalista

Felső járás 16 56 72 67 29 24 394 39
Alsó járás 34 48 82 60 29 45 459 58
Megye összesen 50 104 154 127 58 69 853 97

1660
Járások

 

E  családok  egy  része  a  17–18.  századra  kihalt,302 közülük,  s  a  Tekus-nem  korábban 

bemutatott Szalonnai, Szini és Zsadányi ágaiból csak néhány családnak,303 illetve egy-egy ágnak 

a folytonossága mutatható ki a 17. századi Torna megyei nemesi összeírásokban. Az 1660-as 

összeírásban például a következő leszármazottak szerepelnek birtokos nemesként:304 1. Zsarnón 

Zsarnay Ferenc és András; 2. Komjátin Komjáthi Ferenc, István, Márton, Miklós, Komjáthi 

Tamásné és Komjáthy Zsigmond; 3. Lenkén Lenkei Györgyné; 4. Teresztenyén Szini András. 

Az  1660-as  összeírás  idejére  a  szomszédos  megyék  nemesi  családjainak  Torna  megyei 

birtoklása igen jelentőssé vált, s ez a legfontosabb változás a 15. századhoz képest. (Lásd a 

Függelék II. táblázatában az 1660-as összeírás eredményeit, valamint a Függelék III. táblázatát.) 
299 Csánki D. 1890. 244.
300 A későbbi  eredetű  birtokos családokra  jó  példa  Födémesi  Szobonya Imre,  aki  1427-ben Görgő  egyedüli 
birtokosa (48 porta).  A Ludány nembéli,  nyitrai  eredetű  Szobonya  család  (Emőkei-ág)  födémesi  ágazatából 
származó Szobonya Imre barsi ispán (1410–1442) volt. A család nagyendrédi ágából származó Szobonya János 
már  a  14.  század  közepén  tornai  ispán  volt.  (Engel  P.  2001.:  Ludány nem,  1.  tábla:  Szobonya  (födémesi, 
emőkei.) Csoma tehát két évszázadot tévedett, amikor azt állította, hogy a család a 16. században tűnt fel a Torna 
megyei  Görgőn. Torna megyéből később tovább költöztek Abaújba, ahol a 17. században Buzafalván voltak 
birtokosok,  s  ezt  vették  fel  előnévül.  (Csoma J.  1897.  568.)  –  Szádelői  Fodor  Miklós  feltehetően  özdögei 
Besenyő Pál – aki 1409 és 1432 között megyésispán volt – familiárisaként érkezett a megyébe a 15. század 
elején. Fodor 1410-ben (DF 274411) már az ispán helyettese volt. (Engel P. 1996. IV.: Torna.)
301 Czobor  A.  1912a.  33–37.,  1912b.  97–99.;  ŠOBA KE,  TŽ I,  Nobilitaria:  Taxatio  Dominorum Nobilium 
Comitatus Tornensis (1766. január 15.), 214/1766; MOL Dep. Urb. Comitatus Tornensis; ŠOBA KE, ATŽ I., 
Všeobecno Správne Spisy, Súpis obyvatel’ov, 2159–2173: 1787/8. csomó (kr. 21).; Taxatio Nobilibus Armalistis 
Titulo  Subsidii  Cassae  Domus  pro  Anno  1788/89  (214/1789).  A  józsefi  népszámlálás  Torna  megyei 
eredményeire lásd Pozsgai P. 2004. 130–135.
302 A Kőszeghiek a 16. században második harmadában (Csoma J. 1897. 361.), a Lenkeiek a 17. század második 
felében  fiágon  haltak  ki.  Egy századdal  korábban  Lenkei  András  birtokait,  akit  gyilkosság  miatt  1570-ben 
elítéltek, sógorának, Barakonyi Dénesnek adományozták. (Csoma J. 1897. 381.)  
303 A Szini családra részletesen lásd Csoma J. 1897. 564–566., az ősi Tornai nemzetségre uo. 605–609.
304 Közölte: Czobor A. 1912a. 33–37.



Ez  a  folyamat,  a  szomszédos  vármegyék  közép-  és  kisbirtokos  nemességének  fokozatos 

térnyerése,  Torna megyei  részbirtokok, s néhány esetben egész települések megszerzése – a 

szádvári és a tornai uradalomhoz tartozó települések körén kívül –, folytatódott a 18. században 

is.  A kontinuus,  régi eredetű kisnemesi  családok azonban a megye irányításában,  a megyei 

tisztségek  betöltésénél  továbbra  is  fontos  szerepet  játszottak.305 (Lásd  pl.  az  előző  pontban 

szereplő vármegyei tiszti karban: a Komjáthyakat és a Zsarnayakat.)

4. Az armalista nemesség

A Torna megyei újonnan nemességet szerző  armalista rétegekről írottakat Szabó István ide 

vonatkozó megállapításai is alátámasztják:

„A két ellentétes irányból eredő, de együttható folyamat eredményeként a nemesség körében azok, 

akiknek családja nemeslevél útján jutott a nemes rendi állásához, már a XVIII. században is nagy, 

sőt  túlnyomó  részét  tették  a  nemességnek.  E  tekintetben  a  XVIII.  században  megyénként 

lefolytatott nemesi vizsgálatok meggyőző képet nyújtanak. A kicsiny Torna megyében például az 

1731/32. évben lefolytatott nemesi vizsgálat alkalmával a megye alispánján, volt alispánján és más 

tisztviselőin kezdve összesen 82 nemesi család tagjait vették számba s a 82 család közül csupán 5  

volt ú. n. »régi« nemes, 3 birtokadományra hivatkozott, 64 nemeslevelet – a legrégebbi 1567-ből  

való volt – 10 pedig más megyék bizonyságlevelét mutatta fel. Az utóbbi 10 család nemessége  

szintén alapulhatott nemeslevélen – erről a vizsgálati jegyzőkönyv nem tájékoztat – de ezeket nem 

is számítva, a megye 1731/32. évi nemességének 75%-a az elmúlt 154 év alatt nemeslevéllel lett  

nemessé.”306 

Az  armalista  nemességgel  kapcsolatban  megállapítható  még  egy  lényeges 

társadalomszerkezeti  és  társadalomszerveződési  vonása  a  tornai  régió  vizsgált 

birtokcsoportjainak:  a  középkort  követően  azokon  a  településeken  jött  létre  jelentősebb 

armalista nemesség, ahol a korábbiakban megfigyelhető volt a kisnemesi-kurialista birtoklás. Ez 

nyilván szoros összefüggésben van azzal, hogy azok a falvak, melyeknek első birtokosai meg 

tudták  őrizni  függetlenségüket  a  tornai  uradalommal  szemben,  s  kisebb részben a  szádvári 

uradalommal  szemben  (néhány  kivételtől  eltekintve  az  armalista  „fellegvárakban”  csak 

részbirtokot tudtak szerezni), a későbbiekben – az olykor cserélődő középbirtokosi tulajdonlás 
305 A kisnemesség hagyományosan erős szerepére a megyei hivatalok betöltésénél lásd Benda Gy. 1984. 5–8.
306 Szabó I. 1941. 11. (A kiemelés itt és a továbbiakban tőlem – P. P.) A Szabó által említett 82 család 127 tagját 
„igazolták”  a  nemességvizsgálatkor.  (Lásd  a  7.  táblázat  adatait.)  –  Ugyanitt  Szabó  a  megnemesítések 
jelentőségét is összefoglalta tömören: „A nemesleveleknek eszerint kb. 90%-a [a fennmaradó 10% a korábbi 
nemesség megerősítését szolgálta] tehát valóban megnemesítést adva, a nemeslevél szerzőjét az ignobilitas-ból  
emelte  át  a  nobilitas-ba. Mivel  pedig  a  megnemesített  ignobilisek  között  civilis  állapotú  városi  polgár  – 
különösen a XVI–XVII. században – viszonylagosan nem volt sok, az ignobilitas a legtöbb esetben egyértelmű  
volt a rusticitas-szal, a parasztisággal.” (Szabó I. i. m. 12.) Az armális nemesítésre alapvető még Rácz István 
alföldi városok nemességéről írt összefoglalása: Rácz I. 1988. 42–57.



ellenére  –  is  több  lehetőséget  kínáltak  a  felemelkedésre,  mint  a  kezdetektől  az  uradalmi 

szervezetbe  tartozó  települések.  Ez  utóbbiak  közül  különösen  ott  volt  ritka  az  armális 

megnemesítés,  ahol  az  uradalom  a  település  összes  jobbágytelke  felett  kizárólagosan 

rendelkezett. (Lásd a 6. táblázatot és a Függelék IV. táblázatát.) Miután a szádvári uradalom és 

a tornai uradalom súlypontja, egészbirtokainak túlnyomó többsége is a Felső járás területére 

esett, ezért nem meglepő, hogy az Alsó járásban nagyobb létszámú közép- és kisbirtokos, illetve 

kurialista nemest találunk 1660-ban, míg az armalista nemesség létszáma valamelyest elmaradt 

a Felső járásétól. (Lásd a 7. táblázatot.) A birtokos nemesség nagyobb aránya a későbbiekben is 

jellemző az Alsó járásra, ott is kiemelkedik Jósvafő, Perkupa, Szilice és Szin, valamint kisebb 

mértékben  Dobódél,  Égerszög,  Komjáti,  Lenke,  Teresztenye  és  Varbóc.  A  Felső  járásban 

jelentősebb birtokos nemesség csak azokon a településeken tudott gyökeret ereszteni, amelyek 

nem tartoztak a szádvári,  a tornai vagy a krasznahorkai uradalom birtokigazgatása alá, azaz 

Szádelőn és Zsarnón. (Lásd a Függelék III. és a fejezet 6. táblázatát.)

9. táblázat. A Torna megyei adózó nemesség összeírásai a 18. század második felében

 Zsarnó 3 1  Perkupa 2 7
 Görgő 7 11  Varbóc 3 4
 Almás 10 16  Jósvafő 13 14
 Jablonca 2 2  Szin 7 21
 Hárskút 2 2  Szögliget 1 2
 Dernő 1 2  Komjáti 1 1
 Barka 3 2  Nádaska 1 1
 Lucska 1 –  Becskeháza 1 –
 Hidvégardó – 1  Szilice – 7
 Körtvélyes – 2  Lenke – 1
 Összesen 29 39  Összesen 29 58
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Taksás nemesek összeírása (1766, 1788/89)
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A rendi választóvonalak átjárhatóságát elég meggyőzően bizonyítja az a jelentős számú – s 

többnyire igen nagy létszámú307 – armálissal „megnemesedett” család, amely Torna megyében a 

18–19. századra kialakult.308 (Lásd a Függelék V. táblázatát, illetve a 10. szövegközi táblázatot.) 

Ezeknek a  családoknak nem csekély hányada  még a  19.  század utolsó harmadában is 

nemzetségi tömbökben lakott,  s egy-egy armálissal igen nagy számú családtag léphetett az 
307 Már Ila is megemlítette: „Megfigyeltük armálista nemes családjainknál, hogy java részük már a nemesség 
megszerzése idején népes nagycsalád.” Egészen ritkának számított Gömörben is, ha valaki egyedül folyamodott 
nemeslevélért, „rendszerint többen együtt, pl. a nagycsalád összes tagjai, olykor nyolc-tíz munkabíró és családos 
fő”. (Ila B. 1976. 409.) Elég egy pillantást vetnünk a Függelék V. táblázatára, hogy ennek a megállapításnak az 
érvényét Torna megyére is megállapítsuk. Az úrbérrendezéskor összeírt két  inscriptionalista  közül az egyik, a 
körtvélyesi Zsebik János hetedmagával (Márton, Pál, Imre, András, István, Ferenc) szerepel a tabellában.
308 A rendi választóvonal „rendszeres és intézményes” átjárhatóságára lásd Tóth Z. 2000. 84–85.



ignobilis  állapotból  a  nobilitasba.309 Az  1869-es  népszámlálás  szerint  pl.  Jósvafő  735 

lakosából  58 fő viselte  a  Deli  (Dely)  nevet,310 akik 17 ház  és  22 háztartás  élén  álltak  (a 

családtöredékekkel, a Deli-özvegyekkel és gyermekeikkel pedig – kisebb megszakításokkal – 

a településen belül szinte kontinuus „hálózatot” alkottak), a főbb tömbök, ahol egy Deli állt a 

ház, illetve a háztartás élén a következő számú szomszédos házak voltak: 7., 9., 10., 11., 12. – 

84., 85., 87. – 121., 124., 126., 129., 131., 132., 133., 135. Hasonló nagyságrendet jelentettek 

a  szini  Izsók is,  akik 67-en voltak  e  néven a  775 lelket,  köztük nagy számú nemességet 

számláló faluban, tehát házastársaikkal együtt ők is 10% körüli arányban részesedtek a falu 

népességéből. Ők 13 házban voltak háztartásfők 1869-ben.311 

Végül  egy „állandó  emelkedésben”  lévő,  de  a  nemesi  címet  még  a  19.  századra  sem 

megszerző családot mutatunk be, amelynek útja jól példázza a felfelé törekvő jobbágyság egy 

„átmeneti” rétegét, s a mobilitási pályák 18. századi beszűkülését is. A körtvélyesi Zsebik-

nemzetség  már  az  1715–20-as  összeírások  idején  libertinusként  volt  feltüntetve,312 s  az 

úrbérrendezés  idején  pedig  inscriptionalisták  voltak.  Mindig  több  képviselőjükkel 

találkozunk: 1720-ban pl. a négy libertinus közül hárman Zsebikek (Sebik), István, Márton és 

György; 1771-ben Zsebik Jánoson kívül, akinél a 7/8 telket kimutatták, még hat férfi rokon, 

illetve családtag áll inscriptionalistaként (Márton, Pál, Imre,  András, István, Ferenc).313 Az 

1869. évi népszámlálásbeli  arányuk is  igen magas  Körtvélyesen,  házastársaikkal  együtt  (a 

népszámlálásban kevés kivételtől eltekintve az asszonyokat is leánykori nevükön írták össze) 

meghaladta a település népességének 10%-át. A 10 házból és 11 háztartásból, melynek élén 

álltak  ekkor  a  26.,  28.,  29.,  37.  és  38.  számú házakat  emeljük  ki,  amelyek  feltehetően  a 

nemzetség eredeti  szálláshelyét  jelölik  ki  a faluban,  mert  a 29-es és a 37-es számú házak 

között  is  házas  Zsebik  lányokat  találunk (32.,  34.,  36.)  a  háztartási  lajstromokban,  amely 

309 A  manumissio és az armálisszerzés társadalmi emelkedésben játszott  szerepét  jól  szemlélteti  Ila  Bálint  a 
szomszédos Gömör megyében. (Ila B. 1976. 408–409.) Jóllehet az armális önmagában többnyire nem jelentette a 
korábbi életforma megváltozását, az érdemi vagyoni-gazdasági emelkedést, ahogy azt Szilágyi Domokos Arany 
János  apjáról,  az  egykori  hajdúnemes  leszármazottról  olyan  találóan  írta:  „Arany  György  tízköblös  földön 
gazdálkodott … ez kb. 10 kisholdnak (12 000 négyszögöl) felel meg. Nemesi birtoknak igencsak szerény.  A 
kúria: vályogház. – Mint látható, a nemeslevél rövid takarónak bizonyult, erősen össze kellett kucorodni alatta. 
Anyagi  haszonnal  nemigen  járt;  szellemivel-erkölcsivel  talán  inkább.”  (Szilágyi  D.  2004.  17.)  –  Az örökös 
röghözkötéssel szembeni  szabad paraszti jellegű  törekvés eredménye volt a hajdúszabadság elnyerése is és a 
hajdúk partikuláris megnemesítése a hajdúvárosokban. A hajdúszabadság létrejöttére és változásaira, valamint a 
hajdúnemességre lásd Rácz I. 2000. 147–210, 211–221.
310 A jósvafői Deli-nemzetség (Deli de Jósvafő) a 17. század elején szerzett címeres levelet: György és János 
armálisát 1618-ban hirdették Torna megyében. (Czobor A. 1910. 70.)
311 A települések személyi szintű adataira lásd Torna megye 1869. évi népszámlálásának nominális adatbázisát (a 
továbbiakban: TNA 1869). TNA 1869: Jósvafő, Szin.
312 ŠOBA KE, TŽ I, közigazgatási  iratok: 8,  569/1715 (kr. 235), Conscriptio Processus Superioris et Inferioris: 
Körtvélyes.
313 MOL Dep. Urb., Torna megye: Körtvélyes (Tabella).



feltehetően a településen belüli territoriális nemzetségi endogámia oldódásának a jele (más 

nemzetségbeli vők beköltözése) lehet.314

C. Az Alsó járás nemessége és nemesi családszerkezet a 19. század első felében
A nemesség és a nemesi társadalom kutatásában új perspektívát nyújtanak azok a források, 

amelyek nemcsak a nemesi családfőket (és a férfi vagy csak felnőtt  férfi hozzátartozókat) 

vették számba,  hanem a nemesi  családok minden tagját.  A 19.  század  első feléből  Torna 

megyében az 1813. évi összeírás  jelentőségét  kell  ebből  a szempontból  kiemelni.  (Lásd a 

Függelék V. és VI.  táblázatát.)315 Ez nemcsak a nemesi  családok szerkezetébe (lásd a 11. 

táblázatot  és  a  Függelék  VI.  táblázatát)  ad  betekintést  –   jóllehet  az  „egyedülállóknak 

összeírt” nemesek nagy aránya valószínűleg nem a valós viszonyokat tükrözi316 –, hanem a 

nemesség  foglalkozási  viszonyaiba  is,  mert  azoknál,  akik  nem  a  birtokaikból,  s 

mezőgazdasági termelésből éltek, feltüntették a foglalkozásukat is.

A 10. táblázatban foglaltam össze azoknak az összeírásoknak az eredményeit a 19. század 

első  feléből,  amelyek  már  összevethetők  a  józsefi  népszámlálás  (1787)  idején  regisztrált 

nemesi  férfi  népesség  magas  számával  (1787-ben  459  nemes  férfit  írta  össze  az  Alsó 

járásban).317 Az  1813.  évi  adat  (az  összes  nemes  férfi  494  fő  volt  ekkor  az  Alsó  járás 

településein – lásd a 10. táblázat adatait) egyúttal meg is erősíti a józsefi népszámlálásnak az 

összeírásoktól  nagyon  nagy  mértékben  eltérő  adatát.  A  19.  század  közepének  nemesi 

összeírásai  (1843, 1844, 1846) nagyjából  illeszkednek az 1787-es és az 1813-as adat által 

meghatározott trendbe (disszertációmnak, s e bevezető alfejezetnek nem tárgya a nemes és a 

nem nemes népesség közötti esetleges termékenységi különbségek vizsgálata). Az 1850. évi 

kivetett nemesi adó összeírási eredményei jól érthető okokból jelentős visszaesést (~ 15–20%) 

mutatnak a korábbi, nem adócélú összeírások eredményeihez képest.

314 TNA 1869: Körtvélyes.
315 ŠOBA KE, TŽ I, Nobilitaria: A járásbeli Nemes Urak összveírása (1813. augusztus 2.), 472/1813 (kr. 214).
316 Több esetben feltételezhető, hogy az egyedülállóként összeírt felnőtt nemes férfiak vagy özvegyek nem vittek 
ilyen arányban önálló háztartást, de különállóként írták össze őket.
317 ŠOBA KE, TŽ I, F.: 1810–1818: Nemes Torna Vármegye Insurrectiojának Laistroma: 568/1805 (kr. 234); 
[nemesi családfők összeírása], F.: 1843–1845 (568/[1844], kr. 234); ŠOBA KE, TŽ I, Nobilitaria: A járásbeli 
Nemes Urak összveírása (1813. augusztus 2.), 472/1813 (kr. 214); Tekintetes Torna megye Alsó Járásában lakos 
vagy  birtokos  szavazható  nemességnek  személyes  összeírása  (1843.  április  13.;  1846.  szeptember  21.), 
472/1843, 1846 (kr. 214); ŠOBA KE, TŽ I, F.: 1713–1850: Az 1850ik évre kivetett Alsó járási nemesi adó: 
569/1850 (kr. 236).



1787 1805 1843 [1844] 1846 1850

A józsefi 
népszámlálás 

szerint a nemes 
férfiak száma

A 
vármegyei 
insurrectio 
lajstroma

Nemes 
családfők

Felnőtt férfi 
családtagok 
(20 év felett)

Összes 
nemes 
férfi

Nemesség 
összesen 
(minden 

családtag)

„Lakos vagy 
birtokos,  

szavazható 
nemesség”

Nemesi 
családfők és 

adójuk 
kimutatása

„Lakos vagy 
birtokos,  

szavazható 
nemesség”

Kivetett 
nemesi adó

 Barakony 2 – 1 – 1 2 1 6 1 –
 Becskeháza 10 – 3 – 4 10 7 9 7 8
 Borzova 1 – 1 – 1 2 3 1 2 3
 Dobódél 6 2 3 1 11 18 9 25 7 16
 Égerszög 15 – 7 2 16 30 23 12 24 22
 Jósvafő 70 10 35 21 86 157 71 107 137 63
 Kápolna 1 – – – – – – 2 – 4
 Komjáti 20 5 18 8 27 55 21 40 30 33
 Lenke 10 1 6 2 12 20 9 21 11 18
 Nádaska 15 – 7 1 11 25 10 19 6 15
 Perkupa 76 7 36 18 70 153 52 55 64 37
 Petri 3 – 2 – 2 5 4 3 5 7
 Rákó – – – – – – 1 8 1 6
 Szentandrás – – 1 – 1 1 1 4 1 5
 Szilas 9 – 6 3 11 17 11 16 14 15
 Szilice 59 6 33 16 71 136 48 36 62 41
 Szin 120 16 55 30 119 236 105 89 105 90
 Szögliget 7 1 7 2 12 26 11 24 11 19
 Szőlősardó 6 – 3 1 7 14 6 19 10 18
 Teresztenye 10 3 5 4 14 24 16 55 16 13
 Varbóc 19 2 6 4 18 38 26 27 24 24

Összesen 459 53 235 113 494 969 435 578 538 457

1813

Az Alsó járás 
települései

10. táblázat. Torna megye Alsó járásának nemessége a II. József-féle népszámlálás és a 19. század első felének összeírásai alapján



A 11. táblázatban összefoglalt (lásd a Függelék VI. táblázatát) családszerkezeti megoszlások – 

az említett megszorításokkal – azt mutatják, hogy a törvényszerűen legmagasabb arányú nukleáris 

családtípuson kívül, viszonylag magas volt az összetettebb családformák, s ezen belül különösen a 

törzscsaládos (házas szülők házas gyermekükkel) együttélésformák aránya. Ez mindenképpen a 

paraszti-gazdagparaszti  családformákkal  mutat  szorosabb  rokonságot.  A  települések  között 

azonban  jelentős  különbségek  mutatkoznak  e  tekintetben.  Azokban  a  falvakban,  melyekben 

kisszámú nemesség volt, a törzscsaládos és az összetettebb családformák alig fordulnak elő, míg 

azoknak a falvaknak egy részében,  melyek nagy létszámú armalista  nemességet  tömörítettek 

(Jósvafő, Komjáti, Perkupa, Szilice, Szin) igen jelentős arányú volt.318 

Az összes település közül kiemelkedik a szini nemesség törzscsaládos arányszáma: az 55 

családból 16 volt  a törzs- és a csonka törzscsaládok együttes  száma 1813-ban.  Ez az összes 

családformán belül 29%, ami nagyon magas aránynak számít. Ha csak a teljes törzscsaládok (7) 

számát  nézzük,  akkor  is  mintegy  13%-ot  képvisel  a  szini  családformák  között,  melyekben 

viszonylag nagy azon családok aránya, ahol özvegyasszony állt a háztartás élén (6 fő, 11%), az 

összes csonka törzscsalád együttesen 16,4%-os arányt képvisel. 

Jósvafő  a  másik  település,  ahol  az  összetettebb  családformák  súlya  igen  jelentősnek 

mondható:  a  törzscsaládok  (6)  és  a  komplex  (összetett)  családformák  (2)  együttesen  a  35 

családból – s ezekből három egyedülálló, s egy nem család – 23%-os arányt  képviselnek. A 

családciklus  fázisaiban  a  törzscsaládformák  és  az  összetettebb  formák  súlya  alapján  Szin  és 

Jósvafő  mindenképpen  a  nagycsaládos  családszerkezetre  jellemző  vonásokat  mutat.319 (A 

törzscsaládokra és a nemesség rokoni együttélésére lásd még a 12. táblázatot és a C. mellékletet.)

A szini és a jósvafői kisnemesi (armalista) nemzetségek családszerkezete a birtokos paraszti 

családszervezéssel rokon jegyeket mutat. Feltűnő ugyanakkor, hogy Szilicén és Perkupán, ahol 

szintén  jelentős  számú  nemesi  család  volt  (33  és  36  család),  sokkal  kisebb  a  súlya  a 

törzscsaládoknak (12% és 5,6%). A perkupai aránnyal megegyezik a Komjáti arányszám, amely 

mindössze  egy  törzscsaládot  takar.  A  kisebb  településeknél  pedig  már  annyira  alacsony  az 

esetszám,  hogy  irreleváns  bármilyen  következtetést  levonni  belőle.  A  szini  és  jósvafői 

318 Itt tudatosan nem a háztartásszerkezet kifejezést használom, mert az összeírás csak a nemesi családtagokra 
terjedt ki, így pontosabb, ha családformákról és családszerkezetről beszélünk. A nemesi családok háztartásaiban 
jelenlévő nem rokon elemek (szolgák, lakók stb.) számát csak a nominális népszámlálási lajstromok, esetleg 
részletes lélekösszeírások alapján határozhatjuk meg. (Lásd erre Őri P. 2003. 255–262.) Éppen ezért nem volt 
lehetőség  az  átlagos  háztartásnagyság  megállapítására  sem.  A  törzscsaládot  természetesen  nem  a  szigorú 
értelemben vett „házas szülők házas gyermekükkel értelemben” használom (Berkner,  L.  K. 1972. 398–418.), 
hanem a magyar  viszonyoknak és  háztartásalakítási  gyakorlatnak megfelelően,  ha a házas gyermeken kívüli 
volt(ak) nem házas gyermek(ek),  akkor is ide soroltam a családot. Az özvegyasszonyok – vagy ritkábban az 
özvegy férfiak – vezette háztartásokat, melyekben házas gyermekükkel éltek együtt, „csonka törzscsaládoknak” 
tekintettem a családciklus jellemző fázisaként.  (A megfontolásokra lásd Pozsgai P. 2000a. 187–203.) 
319 A nemesi hadakra és Szuhafőn (Gömör m.) belüli elhelyezkedésükre lásd Lajos Á. 1979. 17–21.



családszerkezet azonban markánsan eltér a szilicei és perkupai családformáktól, egyelőre nem 

lehet eldönteni, hogy mi húzódik meg a két különböző demográfiai minta mögött, ez még további 

részletkutatásokat igényel.

11. táblázat. Nemesi családformák (Alsó járás, 1813)
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1 Barakony 1 1
2 Becskeháza 2 1 3
3 Borzova 1 1
4 Dobódél 2 1 3
5 Égerszög 5 1 1 7
6 Jósvafő 22 1 6 2 3 1 35
7 Komjáti 9 1 7 1 18
8 Lenke 6 6
9 Nádaska 3 1 2 1 7
10 Perkupa 31 1 2 2 36
11 Petri 2 2
12 Szentandrás 1 1
13 Szilas 2 1 3 6
14 Szilice 23 3 1 6 33
15 Szin 34 2 16 3 55
16 Szögliget 4 2 1 7
17 Szőlősardó 3 3
18 Teresztenye 3 1 1 5
19 Varbóc 4 1 1 6

157 7 30 3 4 29 5 235
66,8 3,0 12,8 1,3 1,7 12,3 2,1 100

   Összesen
   Összesen (%)

12. táblázat. Az egyik „Deli-ház” (87. sz.) Jósvafőn 1869-ben: Benedek és Mihály törzscsaládjaival320

hsz lf lsz pre csalnév kernév nem szév f st hivatás d1 foglalkozás d2 szh1 szh2
87 1 1 Deli Benedek f 1808 r hs földmivelő  tulajdonos Torna Jósvafő
87 1 2 Mészáros Rebeka n 1812 r hs háztartás tulajdonos d Torna Jósvafő
87 1 3 ifj. Deli József f 1829 r hs földmivelő tulajdonos d Torna Jósvafő
87 1 4 Horkai Zsuzsanna n 1840 r hs földmivelő d tulajdonos d Gömör Aggtelek
87 2 1 Deli Mihály f 1814 r hs földmivelő tulajdonos Torna Jósvafő
87 2 2 Lenkei Mária n 1817 r hs háztartás tulajdonos d Gömör Imola
87 2 3 Deli Lajos f 1843 r hs földmivelő tulajdonos d Torna Jósvafő
87 2 4 Bokros Lidi n 1851 k hs földmivelő d tulajdonos d Torna Jósvafő
87 2 5 Deli Rafael f 1846 r nt földész tulajdonos d Torna Jósvafő
87 2 6 Deli Lajos f 1869 r nt Torna Jósvafő

320 TNA 1869: Jósvafő. Rövidítések: hsz = házszám, lf = lakások (háztartások) folyó száma, lsz = lakó személyek 
folyó száma, pre = névhez tartozó kiegészítő megjelölés, csalnév = családnév, kernév = keresztnév, nem =a 
családtagok neme (f = férfi, n = nő), szév = születési év, f = felekezet (r = református), st = státus (hs = házas, nt 
= nőtlen), d1, d2 = „detto” (a foglakozási bejegyzéseknél a felette lévő sor besorolására utal vissza), szh1 = 
születési hely, megye, szh2 = születési hely, település. A továbbiakban lásd rövidítések jegyzéke.



A 235 családfőből 37 esetében tüntettek fel foglalkozást (lásd a 13. táblázat adatait),  ebből 

legnagyobb arányt  az értelmiségi  (pap,  tanító),  s a megyei  illetve uradalmi tisztviselői  állások 

jelentettek, melyek együttesen az összes foglalkozási viszonnyal rendelkező nemes több mint ¾-ét 

tömörítették. A szegényebb armalista rétegek gyermekei viszont legfeljebb az uradalmi iparosságig 

(árendás molnár), s egyéb kézműves foglalkozásokig vihették,  a legszegényebbek pedig olykor 

cselédként és szolgaként teljesen belesimultak a zsellérek társadalmába.

13. táblázat. Az Alsó járás nemességének az összeírásban feltüntetett foglalkozási csoportjai (1813)
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Összesen 9 7 4 3 1 3 2 1 1 1 5 37  

Az armalista nemesi-kisnemesi társadalom túlnyomó többsége (84%) e szerint földműves 

volt, s nagyobb részük a birtokos parasztság életszínvonalán állt. A 235 nemesi családfő közül 

58-at  írtak  össze  taksásnak,  amely  meglepő  egyezést  mutat  az  Alsó  járás  „taxalista” 

nemességének  1788/89-es  összeírásával  (lásd  a  9.  táblázatot).  Ez  a  nemesi  családfőknek 

kevesebb mint negyedét jelentette a 19. század elején (24,7%). Ez azt látszik erősíteni, hogy 

jobbára  csak  a  jobbágytelken  ülő  armalista  nemességet  tudták  adózás  alá  vonni,  aki 

jobbágytelkét is képes volt „megnemesíteni”, az érvényesíteni tudta adómentességét. (A régi 

eredetű kurialista  családoknál  természetesen  a föld nemesi  jellegét  többnyire  nem lehetett 

megkérdőjelezni.)  Az 58  taksáson kívül  még  6 családfőnél  említették  meg,  hogy „zsellér 

helyen  lakik”,  ketten „urbarialis”  helyen,  hárman pedig földesúri  házhelyen  laktak.  (A 20 

összeírt „Dely” családfőből mindössze egy volt az, aki „urbarialis” helyen lakott, s a 6 Izsóból 

is csak egy volt a taksás.321) Összességében tehát az 58 főn kívül még nagy valószínűséggel 8 

családfőn tudták megvenni az állami taksát (28%).

A kisnemesi társadalom alsó rétegeinek zselléri életszínvonaláról nemcsak a foglalkozási 

bejegyzések árulkodnak. Feltehetően egy későbbi összeírás előkészítésekor, ceruzával jegyezték 

be a névsorba azt, aki távol volt a nemesi családfők vagy családtagjaik közül. A bejegyzések 

közül 16 az alföldi távollétről tájékoztat („in partibus Inferioris”), amely nagyon hasonlít az 

1828. évi országos összeírás „észrevételeihez” („Observationes”), melyek elsősorban a zsellérek 

szezonális alföldi munkavállalását (kaszálás, cséplés stb.) említették így. Ezt támasztja alá, hogy 

a távollevők, egy kivételével, 18–30 év közötti (6 esetbe taksás) család férfi tagjai voltak.

321 Sajnos a nagyobb nemesi nemzetségi tömbök (hadak) esetleges közös gazdálkodására nem nyújt támpontot az 
összeírás, mert csak az „egy kenyéren élő”-ket írták össze egy családfő neve alatt.



6. Torna megye parasztsága a jobbágyfelszabadítás előtt

A. A jobbágyparaszti népesség számának változásai a 18. század végéig

1. A portális összeírások és forrásértékük

A középkori Magyarország népességszámának meghatározása a magyar történeti demográfia 

egyik olyan területe, mely egységes, az ország összes megyéjére, régiójára kiterjedő források 

hiányában, a mai napig vitákat gerjeszt.322 Ebben az áttekintésben természetesen nem célom, a 

már  bemutatott  1427-es  kamarahaszna-összeírás  eredményein  túl,  Torna  megye  középkori 

népesedéstörténetével  foglalkozni.  A  „telekátlagok”  (egy  telekre  jutó  jobbágyháztartások 

száma)  és  a  különböző  forgalomban  lévő  háztartási  „szorzószámok”  segítségével 

megállapított  népességszám  (az  Ernuszt-féle  1494–95-ös  összeírásból  hiányzó  14  megye 

portaszámának  indirekt  úton  való  meghatározásával  együtt),  igen  nagyfokú  óvatossággal 

fogadható el, és csak tág határok között értelmezhető.323 

14. táblázat. A portaszámok változása Torna megyében a 15–17. században324

Év 1427 1494 1546 1549 1552 1559 1564 1567

Portaszám 804 916 401 351 283,5 311 373,75 230,25

Év 1572 1578 1582 1593 1609 1618 1635 1647–48

Portaszám 290,25 264 280 152 67,25 77 56,5 15,5
  

A népesség tatárjárás korabeli nagy mértékű pusztulására azonban az elnéptelenedett és pusztává 

vált helységek számából is következtethetünk. A Csánki által a 15. században Torna megyéhez sorolt 

63 település egy része más megyékhez került,  de még ha ezeket nem számoljuk is, a pusztává 

(deserta)  vált települések száma mintegy 16-ra tehető: Ardócska (Korotnok-Ardó), Domolaháza, 

Erdőteleke, Feketefűz, Halyagos, Hermanvágása, Kisfalu (Kisfalud), Kovácsi (Alsó-, Felső-), Kőszeg, 

Lászi (Lazó), Korna, Lipa, Mile, Péterháza, Szájbülése, Zemplén (Zemlen). Közülük négy volt a 19. 

század közepén is lakott puszta: Ardócska, Kisfalu, Kovácsi, Lászi. (Lásd a Függelék XV. táblázatát.)

322 Györffy Gy.  1963. 45–62.,  Fügedi  E. 1992.,  Szabó I.  1963. 63–113.,  újabban a teljesség és a korrekció 
igényével: Kubinyi A. 1996. 135–161.
323 Az „5-ös koefficiens” a legtöbb kutatónál tartotta magát, újabban a szorzószámok társadalmi rétegek (jobbágyok, 
zsellérek) szerinti differenciálása is felvetődött. (Györffy Gy. 1963. 47., Ila B. 1957. 99.,  Szabó I. 1963. 91–92., 
Kubinyi  A.  1986.  279–299.)  Kubinyi  is  hangsúlyozza,  hogy  az  állami  adóegység,  a  jobbágyporta,  az  esetek 
többségében nem azonosítható a földesúri adóegységgel, a felosztható jobbágytelekkel. (Kubinyi A. 1986. 285.)
324 Kemény L. 1912. 154., Engel P. 1989. 141–144., Acsádi Gy. 1957. 406–407., az 1494–95-ös Ernuszt-féle 
számadás Acsádi György közölte adatának (1000 porta) korrekcióját Szabó István adatközlése alapján végeztem 
el. (Szabó I. 1963. 69.) A portális összeírások nem egységes alapelvek szerint készültek. Lásd Bakács I. 1957. 
52–54. A dicalis összeírások regionális társadalomtörténeti használhatóságára újabban lásd Horváth G. K. 2003. 



A  török  kori  népességfogyás,  a  települések  pusztulása  és  a  telki  állomány  nagyfokú 

csökkenése alól természetesen nem volt kivétel a kis Torna megye sem. Jóllehet a portális 

összeírások  alapelvei  változtak,325 s  a  portaszámokból  (az  állami  „adóporták”  számának 

változásából)  egyáltalán nem vonhatunk le érvényes  következtetéseket  az  adózó családfők 

számára és annak változására,326 mégis elgondolkoztató a portaszámok abszolút számainak 

megyebeli változásait áttekinteni a 15–17. században. (Lásd a 14. táblázatot.) A birtokosok 

maguk is ellenérdekeltek voltak az állami adóztatással szemben, s a földesurak portaszám-

csökkentő törekvésein, valamint a jobbágyság adóelkerülési gyakorlatán,327 a jelentős számú 

mentességet élvező rétegeken és a dicatorok kapzsiságán túl, mégis a népesség és a termelés 

török kori jelentős visszaesésére következtethetünk.

A portális adózás változó kulcsai és alapelvei, valamint az adómentességet élvező rétegek 

változó  köre  és  aránya  nem  teszik  lehetővé  a  megbízható  népességrekonstrukciót  a  18. 

századot  megelőzően.  A  kezdeti,  egységesebb  kulcsokkal  számított  portaszámok 

összehasonlítása bizonyos következtetések megfogalmazására mégis lehetőséget nyújthat. A 

14.  táblázatban  az  1552-es  esztendőnél  feltehetően  az  akkor  dúló  nagy  pestisjárvány  is 

szerepet játszott a visszaesésben (1549: 351, 1552: 283,5, majd 1159: 311 volt). Az 1598-as 

III. tc. „növekménye” sem látható – nem vethető össze a korábbi portális eredményekkel –, s 

a lakott házakat alapul vevő adózás sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, ezért 1606 után 

visszatértek a portális adóhoz. Az „adózó” házak számának rohamos csökkenését ugyanis a 

15 éves háború pusztításai sem magyarázhatták meg. (Lásd a 15. táblázat első három adatát.)

15. táblázat. A házak számának változása Torna megyében (1598–1869)328

Összeírás típusa

Év 1598 1601 1604 1787 1850 1857 1869

Házak száma 1179 685 267 2692 3732 3443 3351

Házak száma a népszámlálások szerint„Adózó házak” száma

 

A  törökök  sarcolása,  fogolyszedése  és  nekik  fizetett  adó  népességsorvasztó  hatásai 

„húsbavágó”  kérdéssé  tették  a  jobbágyi  munkaerő  megtartását.  Mágochy  Ferenc  tornai 

325 Bakács I. 1957. 52–53.
326 Bakács  I.  i.  m.  –  A tizedjegyzékek  vagy dézsmalajstromok már  sokkal  használhatóbb források,  mert  itt 
minden  felnőtt  férfi  keresőt  feltüntettek,  ellentétben  a  portális  összeírásokkal,  ahol  a  dicator  csak  az 
adókötelezett  családfőt  írta  össze,  ha  megfelelő  anyagi  helyzetben  volt.  (A  dézsmajegyzékek 
felhasználhatóságára és jelentőségére lásd még Ila B. 1957. 82–118.. s különösen Veress É. 1966. 285–426., 
adataik értékelésére és történeti demográfiai értelmezésére lásd Pozsgai P. 2001a. 336–337.
327 Az 1626. évi kamarai utasításban szerepel, hogy a jobbágyok az adóösszeírás idejére „zselléreknek tettetik 
magukat”. (Bakács I. i. m. 65.)
328 Az adatok forrásai: Acsádi Gy. 1957. 406–407: 18/a. tábla; a Függelék IX., XV. és XVI. táblázatai, valamint 
ŠOBA KE, TŽ II: hlavný župan, královšký komisár, 7/1862 (kr. 1).



főispán  éppen  azért  szabott  Tornának  enyhébb  rendtartást  1608-ban,  mert  látta  a 

jobbágyoknak  „az  sok  háború  és  változó  időknek  miatt  való  fogyatkozásokat”.329 Ennek 

ellenére nagy mértékű volt a pusztásodás, a lakatlan jobbágytelkek – és a műveletlen határbeli 

földek – aránya egy-egy vészterhesebb időszak után nagyon magasra nőhetett.330 A szádvári 

uradalomhoz – egészben vagy részben – tartozó 11 falu 130 5/6 jobbágytelkéből 1682-ben 84 

(64%) volt a lakott, s 46 5/6 a pusztatelkek (36%) száma.331 S ha ehhez még hozzávesszük, 

hogy  éppen  a  szádvári  uradalom  volt  az,  amelynek  népességéből  nem  elhanyagolható 

hányadot  jelentettek  a  jobbágyi  szolgáltatások  alóli  mentesség  különböző  fokain  álló 

egytelkes  nemesek,  libertinusok,  exemptusok,  inscriptionalisták,  akiknek  munkaerejét  a 

birtokos nem vehette igénybe, könnyen érthetővé válik a jobbágyi munkaerő biztosításának 

rendkívüli  jelentősége.  Éppen  ezért  az  egyes  uradalmak  birtokosai  nagyon  jelentős 

kedvezményeket  adtak  az  idegenből  vagy az  ország  más  részeiből  érkező  colonusaiknak. 

Általában a jövevényekből (advenák) került ki a taksás jobbágyság többsége, s számarányuk 

növekedésével  –  a  helybeli  örökös  jobbágyok  számának  apadásával  –  viszont  általában 

megnőtt a régi, örökös jobbágyság robotkötelezettsége.

2. Az 1715. és 1720. évi országos adóösszeírások

A Torna megyei 1715-ös és az 1720-as adatfelvételek között olyan szoros a kapcsolat, hogy 

ez vagy azt támasztja alá, hogy az 1720-as összeírás az 1715-ösnek a „továbbvezetése” lett 

volna,  de a szempontok érdemben nem változtak.  (Lásd a Függelék VII. táblázatát  és 16. 

táblázatot.) A jobbágytelkek és a jobbágyok száma nagyon kis mértékű változást mutat 1720-

ban az 1715. évihez képest (az egész megyére vetítve 4 fős a növekmény). Az 1715. évi adat 

viszonylag jelentős mértékben eltér az Acsády által közölt adattól (Acsádynál 308 fő szerepel 

a 14. táblázatban álló 283 helyett),332 a települési szintű levéltári adatokat összehasonlítva az 

Acsády-féle publikált  adatokkal,  arra következtethetünk,  hogy a fennmaradt  megyei  anyag 

lényegesen eltérhet az országos összesítő adatoktól.

A kezdeti történeti kutatások legnagyobb hibája az volt, hogy az összeírásokat közvetlenül 

a  népességszám  megállapítására  kívánták  felhasználni,  jóllehet  nagyon  jelentős  arányú 

329 Szilágyi Sándor oklevélmásolataiból idézi Varga J. 1969. 122.
330 A török földesúrnak és a török császárnak fizetett pénzbeli és természetbeni adók kimutatása szerint (1582) 
például Tornán a jobbágyok a török földesúrnak 2 vég vásznat és pénzt, török császárnak pedig szablyapénzt 
fizettek. Vajat és mézet is adtak. Mentességük ellenére a keresztény földesúrnak is szolgáltak, jóllehet cenzust 
nem fizettek. Udvarnokon pénzen váltották meg a robotot a török földesúrtól. Barkán legelőt gondoztak a 
töröknek, s a keresztény földesúrnak szükséges szolgáltatásokat is megadták. (MOL U et C 59: 13.)
331 Varga J. 1969. 274–275.
332 Magyarország népessége  a Pragmatica Sanctio korában, 1720–21. (Magyar  Statisztikai  Közlmények,  Új 
Folyam, XII.) Szerk.: Acsády Ignác. Budapest, 1896. 138.



mentességet  élvező  rétegeket333 (nemesség,  kuriális  községek,  uradalmi  alkalmazottak  és 

cselédek) és a zsellérek nagy részét kihagyták az összeírásból. Az összeírások célkitűzéseivel 

és jellegével magyarázható, hogy csak azokat tüntették föl, akik a határban „adóköteles”-nek 

minősíthető  földdel  (szántó,  rét,  stb.)  rendelkeztek.  Míg a  népességszám megállapításához 

mindenképpen  kiegészítő  források  bevonására  és  a  regionális  feldolgozások  hozadékának 

kiaknázására  van  szükség,  addig  a  termelés  és  a  gazdaság-gazdálkodás  állapotára 

következtethetünk  a  jobbágytelkek  számából,  s  az  adózó  paraszti  népesség  megállapított 

létszámából.  A regionális,  illetve megyei  elemzések haszna abban mutatkozik meg igazán, 

hogy az összeírt telki állományt és jobbágyságot nem annyira abszolút értékben, hanem az 

összehasonlító  módszer  alkalmazásával,  a  közölt  adatok  relatív  értékének kiaknázásával  a 

települések pusztulásának mértékére, az egymáshoz viszonyított helyzetének megállapítására 

használjuk  fel.  Nagyon  fontos  lenne  a  két  összeírásban  szereplő  névanyag  lokális  szintű 

összehasonlító elemzése is.334

16. táblázat. A jobbágytelkek és az adózó népesség száma Torna megyében (1715, 1720, 1771)335

1715 1720 1771 1715 1720 1771 1715 1720
Felső járás 81 – 73 31/48 334 6/8 188 186 599 32 20 284 17 19
Alsó járás 39 7/8 46 2/3 174 6/8 95 101 414 41 51 147 2 5
Torna megye 120 7/8 120 15/48 509 1/2 283 287 1013 73 71 431 19 24

Libertinus
1715 1720 1771

Járások
Jobbágytelek Jobbágy Zsellér

  

Jelentős probléma a kuriálisnak minősített falvak mentességének kérdése. Az 1709–10-es 

pestisjárvány Derenket szinte teljesen „kipusztította”, újratelepítése – csakúgy mint Barakony, 

Horváti, Szentandrás 17–18. századi benépesítése – jó ürügyet szolgáltatott a földesuraknak a 

„mentességek” kiharcolására, s a települések  curialisnak minősítésére (Barakonyt, Derenket 

kuriálisnak  minősítették  mindkét  időpontban,  Szentandráson  pedig  mindössze  2  adózó 

jobbágyot és 3 zsellért mutattak ki 1715-ben.)

Az úrbérrendezés 1771-es adatfelvételeinek eredményeit  összehasonlítva az 1715-ös és 

1720-as  összeírások  eredményeivel  (16.  táblázat)  jól  kitapintható  az  alapelvekben  lévő 

különbség is, mert a megye jobbágyparaszti népessége – a betelepítések ellenére – nem nőtt a 

3,5 szeresére 1720 és 1771 között (287 főről 1013 főre). 

Az eltelt időszakban ugyan, a pestis pusztításaira több időpontból is szólnak a források, az 

1709–11-es járvány utolsó évében Abaúj lakosságának csaknem a felét ragadta el, s az 1738–

41-es  járvány  is  súlyosan  megtizedelte  az  adózó  paraszti  népességet,  ha  pusztítása  nem 

333 Dávid Z. 1957. 182–183.
334 A névanyag összehasonlításának fontosságára lásd Ila B. 1957. 98., Veress É. 1966. 294–295.
335 ŠOBA KE, TŽ I, 8: 569/1715, 1720: az 1715. évi és az 1720. évi összeírások; MOL Dep. Urb.: Torna megye.



mérhető  is  az  1710.  évihez.  A szomszédos  Gömör  megyéből  Ila  Bálint  közölt  adatokat  a 

putnoki  járásból,  ahol  51  faluban  479  volt  az  áldozatok  száma.336 Az  1709–11-es  pestis 

pusztításának  mértékére  Torna  megyében  Szőlősardóról  közölt  adatokat  Heilig  Balázs.337 

Járványos évek voltak még a század második felében is,  noha kisebb intenzitásúak (1756, 

1761, 1770 és 1786), de a pestis mellett rengeteg áldozatot követeltek a himlőjárványok is.338 

A zsellérség számának változásából – amely 1720 és 1771 között több mint hatszorosára 

nőtt – le lehet mérni, hogy milyen jelentős létszámú rétegek maradtak ki az összeírásból.339 

Megyei szinten 71-ről 431 főre nőtt a zsellérek száma 1720 és 1771 között, de még nagyobb 

különbségeket tár elénk a járásonkénti összevetés (Függelék VII. táblázata), amely szerint a 

Felső járásban az  1715-ös  32,  illetve  az  1720-as  20 főről  284 főre  –  azaz  több mint  14 

szeresére  –  nőtt  a  zsellérek  száma,  míg  az  Alsó  járásban  „mindössze”  a  háromszorosára 

változott az eltelt időszakban a zsellérek száma (1715: 41, 1720: 51 és 1771: 147). Ismét a 

Felső  járás  uradalmainak  jobb  „érdekérvényesítő  képességére”  gyanakodhatunk,  melynek 

településein lényegesen nagyobb arányban tudták eltitkolni a zsellérek számát, mint az Alsó 

járás falvaiban.

Az  1715.  és  1720.  évi  összeírások  településenkénti  eredményeiből  (Függelék  VII. 

táblázata)  látható,  hogy a libertinusok túlnyomó többségét (1715-ben 19-ből 17, 1720-ban 

pedig 24-ből 19 főt) a Felső járás falvaiban írták össze. Ez nyilván szoros összefüggésben van 

azzal  a  már  említett  birtoklásszerkezeti  sajátsággal,  hogy  szádvári,  a  tornai  uradalom 

településeinek többsége és a krasznahorkai uradalom három megyebeli faluja a Felső járásba 

esett. Az Alsó járásban összeírt négy település közül (Szin, Szögliget, Szőlősardó és Varbóc), 

ahol  szabadosokat  mutattak  ki,  Varbóc  volt  az  egyedüli,  amely  nem  tartozott  uradalmi 

szervezetbe.340 (Szőlősardó  a  Csáky  grófok  szendrői  uradalmához  tartozott,  lásd  a  7. 

táblázatot.)  A  szádvári  uradalomhoz  tartozó  településeken  élt  mindkét  időpontban  a 

libertinusok többsége: 1715-ben valamivel több mint a megyei szabadosok felét (10 főt), s 

1720-ban egy fő híján a felét (11 főt) írták össze az uradalomnak azokon a településein, ahol a 

17–18.  században  a  legtöbb  armalista  illetve  taksás  nemes  élt  (Almás,  Görgő,  Jablonca, 

Körtvélyes). A tornai uradalomban mindkét időpontban a megyebeli libertinusoknak mintegy 

negyedét (5 és 6 fő) írták össze, melyek felerészben a mezővárosban laktak; a krasznahorkai 

uradalom tornai falvai közül Dernőn és Hárskúton mindkét alkalommal egy-egy libertinust 

mutattak  ki.  Mindez  azt  erősíti  meg,  hogy  elsősorban  a  nagybirtokosok  voltak,  akik 
336 Ila B. 1976. 345. Az 1710–11. évi gömöri áldozatok kimutatására lásd uo. 341–345.
337 Heilig B. 2000a. 30–31.
338 Dávid Z. 1957. 165.
339 Dávid Z. i. m. 184–186.
340 Csupán Szepessy Lászlónak volt itt egy csekély (1/4 telek) részbirtoka, s féltucatnyi zsellérházhelye. 



jobbágyaik  egy  részét  –  különböző  ellenszolgáltatásokért  (pénz,  katonai  szolgálat)  – 

szabadossá tették. Jóllehet az uradalmi tisztek visszaéléseire is vannak példák szép számmal, 

amikor a birtokos tudta nélkül és érdekei ellenére mentesítettek jobbágyokat a szolgáltatások 

és a robot alól, némi pénzbeli „ajándék” fejében.341

3. Mária Terézia-féle úrbéri összeírás és az 1828-as országos összeírás eredményei

Az 1771. évi úrbérrendezés során keletkezett iratok és az 1828-as országos összeírás összehasonlítása 

több szempontból is hasznosnak ígérkezik.342 Jóllehet az összeírásokat más-más célok, nagy részben 

különböző alapelvek szerint állították össze és hajtották végre, s ebből következően eltérő a rovatos 

kimutatásuk szerkezete is, mégis figyelemreméltó következtetéseket vonhatunk le a jobbágyparaszti 

(colonus)  népességre, az 1771-es úrbéres adózók és az 1828-as adózó háztartásfők (nem azonos 

tartalmú) csoportjaira, valamint a zsellérek számára vonatkozóan.343 Külön erénye a két összeírásnak, 

hogy mindkettőhöz kapcsolódott egy-egy szöveges kiegészítő rész, amelyben a települések általános 

jellemzését foglalták össze a paraszti vallomások alapján (a „Kilenc pont”-ra adott válaszok, illetve az 

„Observationes”), melyek részben összevethető szempontrendszer szerint készültek. (Lásd a Függelék 

VIII., XI., XII., XIII. és XIV. táblázatait.)

A 17. táblázatból látható, hogy a jobbágyság 1771-es és 1828-as aránya között már nincs olyan 

mértékű  aránybeli  eltérés  –  mint  pl.  az  1720-as  és  1771-es  adatok  között  –,  amely 

megkérdőjelezhetné az összevetés értelmét. Természetesen itt sem az abszolút számok adják az 

összehasonlító elemzés hozadékát, hanem a relatív arányok. A jobbágyok arányának 1771-ről 1828-

ra való változása megyei, összesített szinten mintegy 30%-os (26,6%) növekményt mutat a két 

időpont között (1771-ben 1013 főt, 1828-ban 1282 főt írtak össze). A Felső járásban 599-ről 694-re 

(15,9%-os növekmény), az Alsó járásban pedig 414-ről 588-ra (42%-os növekmény) változott az 

összeírt  jobbágycsaládfők  száma.  Mi  állhat  az  Alsó  járás  majdnem  háromszoros  aránybeli 

növekedésének hátterében? Településenként szemügyre véve az adatokat azt állapíthatjuk meg, 

hogy az Alsó járás átlagát néhány település jobbágyi népességének nagy arányú növekedése „húzta” 

fel: Szentandrás (22-ről 54-re, majdnem 2,5 szeres növekedés), Szőlősardó (14-ről 26-ra, 1,9 szeres 

növekedés), Perkupa (29-ről 48-ra) és Barakony (12-ről 19-re). Barakonyba jelentős számú ruszin, 

Szentandrásra pedig nagy számú szlovák népességet telepítettek földesuraik a 18. század közepétől 

341 Czobor  Mária  1686-ban  vizsgálatot  indíttatott  Becskeházy  Zsigmond  ellen,  aki  Szádvár  1682-es  kuruc 
megszállása után néhány évvel az uradalom tiszttartója lett, s a „saját zsebére szedett évi 4–8, – sőt egy esetben 
16 – forintért számos jobbágyot »szabadságban tartott«”. (Idézi Varga J. 1969. 448–449.)
342 MOL Dep. Urb.: Torna megye;  Regnicolaris  Levéltár,  Archivum Palatinale,  az 1827. évi  VII.  tc.  alapján 
elrendelt összeírás Torna megyében (a továbbiakban: MOL Arch. Pal., Conscr. Regni.).
343 A  jobbágyok  közé  soroltak  összevetését  lehetővé  teszi,  hogy  1828-ban  is  azokat  sorolták  ide,  akik 
jobbágytelekkel, illetve annak valamekkora hányadával rendelkeztek. (Bottló B. 1957. 255.)



folyamatosan,  s  ennek  a  jövevényekből  álló  dinamikus  népességnövekménynek  a  hatása  a 

jobbágyparaszti adózók számában is kimutatható.

17. táblázat. A Mária Terézia-féle úrbéri tabella és az 1828. évi országos összeírás főcsoportjainak összevetése
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1 Almás 56 45 11 80,36 19,64 123 292 46 77 37,4 62,6 1,0 7 2,2
2 Áj 57 37 20 64,91 35,09 77 200 39 38 50,65 49,35 1,1 1,9 1,4
3 Barka 46 28 18 60,87 39,13 70 157 29 41 41,43 58,57 1,0 2,3 1,5
4 Derenk 25 17 8 68,0 32,0 50 143 5 45 10,0 90,0 0,3 5,6 2,0
5 Dernő 41 26 15 63,41 36,59 67 157 26 41 38,81 61,19 1,0 2,7 1,6
6 Falucska 52 23 29 44,23 55,77 83 218 38 45 45,78 54,22 1,7 1,6 1,6
7 Görgő 50 39 11 78,0 22,0 174 349 52 122 29,89 70,11 1,3 11,1 3,5
8 Hárskút 52 39 13 75,0 25,0 117 255 63 54 53,85 46,15 1,6 4,2 2,3
9 Hidvégardó 52 24 28 46,15 53,85 77 198 29 48 37,66 62,34 1,2 1,7 1,5

10 Horváti 41 23 18 56,1 43,9 54 136 23 31 42,59 57,41 1,0 1,7 1,3
11 Jablonca 31 27 4 87,1 12,9 76 201 27 49 35,53 64,47 1,0 12,3 2,5
12 Kovácsvágás 27 17 10 63,0 37,0 51 100 20 31 39,22 60,78 1,2 3,1 1,9
13 Körtvélyes 28 23 5 82,14 17,86 57 123 33 24 57,89 42,11 1,4 4,8 2,0
14 Lucska 43 29 14 67,44 32,56 71 153 32 39 45,07 54,93 1,1 2,8 1,7
15 Méhész 10 10 – 100,0 – 23 59 16 7 69,57 30,43 1,6 – 2,3
16 Szádelő 17 15 2 88,24 11,76 40 89 16 24 40,0 60,0 1,1 12,0 2,4
17 Torna 114 73 41 64,0 36,0 194 453 74 120 38,14 61,86 1,0 2,9 1,7
18 Udvarnok 47 39 8 83,0 17,0 85 208 44 41 51,76 48,24 1,1 5,1 1,8
19 Újfalu 55 39 16 70,91 29,09 72 244 50 22 69,44 30,56 1,3 1,4 1,3
20 Vendégi 23 19 4 82,61 17,39 50 150 27 23 54,0 46,0 1,4 5,8 2,2
21 Zsarnó 16 7 9 43,75 56,25 35 76 5 30 14,29 85,71 0,7 3,3 2,2

883 599 284 67,84 32,16 1646 3961 694 952 42,16 57,84 1,2 3,4 1,9
22 Barakony 12 12 – 100,0 – 21 46 19 2 90,48 9,524 1,6 – 1,8
23 Becskeháza 14 12 2 85,71 14,29 30 63 18 12 60,0 40,0 1,5 6,0 2,1
24 Borzova 35 26 9 74,29 25,71 60 149 38 22 63,33 36,67 1,5 2,4 1,7
25 Dobódél 10 9 1 90,0 10,0 20 47 13 7 65,0 35,0 1,4 7,0 2,0
26 Égerszög 30 27 3 90,0 10,0 45 128 38 7 84,44 15,56 1,4 2,3 1,5
27 Jósvafő 33 26 7 78,79 21,21 46 108 31 15 67,39 32,61 1,2 2,1 1,4
28 Kápolna 10 10 – 100,0 – 14 35 10 4 71,43 28,57 1,0 – 1,4
29 Komjáti 25 20 5 80,0 20,0 37 65 21 16 56,76 43,24 1,1 3,2 1,5
30 Lenke 14 9 5 64,29 35,71 36 85 12 24 33,33 66,67 1,3 4,8 2,6
31 Nádaska 10 10 – 100,0 – 24 43 13 11 54,17 45,83 1,3 – 2,4
32 Perkupa 43 29 14 67,44 32,56 66 155 48 18 72,73 27,27 1,7 1,3 1,5
33 Petri 26 22 4 84,62 15,38 45 102 31 14 68,89 31,11 1,4 3,5 1,7
34 Rákó 29 19 10 65,52 34,48 49 136 26 23 53,06 46,94 1,4 2,3 1,7
35 Szentandrás 47 22 25 46,81 53,19 93 158 54 39 58,06 41,94 2,5 1,6 2,0
36 Szilas 45 32 13 71,11 28,89 89 206 43 46 48,31 51,69 1,3 3,5 2,0
37 Szilice 41 34 7 82,93 17,07 64 119 47 17 73,44 26,56 1,4 2,4 1,6
38 Szin 31 18 13 58,06 41,94 41 76 23 18 56,1 43,9 1,3 1,4 1,3
39 Szögliget 48 31 17 64,58 35,42 80 174 38 42 47,5 52,5 1,2 2,5 1,7
40 Szőlősardó 18 14 4 77,78 22,22 39 111 26 13 66,67 33,33 1,9 3,3 2,2
41 Teresztenye 13 11 2 84,62 15,38 20 43 15 5 75,0 25,0 1,4 2,5 1,5
42 Varbóc 27 21 6 77,78 22,22 38 68 24 14 63,16 36,84 1,1 2,3 1,4

561 414 147 73,8 26,2 957 2117 588 369 61,44 38,56 1,4 2,5 1,7
1444 1013 431 70,82 29,18 2603 6078 1282 1321 51,8 48,2 1,3 3,1 1,8
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Az Alsó járás másik két települése, ahol az 50%-ot meghaladta a jobbágyok számának két 

időpont közötti  növekménye:  Perkupa és Szőlősardó. Mindkét településen hagyományosan 

erős volt az összetett, több rokon családmagból álló paraszti háztartások családcikluson belüli 

jelentősége,  s  az  Alsó  járás  falvai  közül  a  dinamikusabban  növekvő  települések  közé 

tartoztak, melyet az 1831-es kolerajárvány akasztott meg (Szőlősardó jelenlevő népességének 

növekedése  így  is  majdnem  70%-os  volt,  252-ről  421  főre  nőt,  a  két  legközelebb  eső 

megbízható népszámlálás, az 1787-es és az 1850-es szerint; lásd a Függelék IX., X. és XV. 

táblázatait).344 A népességszaporulaton kívül az is lehetséges a magyarázó tényezők sorában, 

hogy 1828-ban a több házas felnőtt férfit és családjaikat magába foglaló háztartások (házak) 

védőburkait jobban „fel tudták törni”, s a kisebb, külön kenyéren élő családokat is meg tudták 

adóztatni.  Perkupán  a  kisnemesség  jobbágytelken,  illetve  zsellérhelyen  ülő  tagjait 

(Mészárosok,  Gálok)  már  az  1771-es  urbáriumba  is  felvették,  s  erre  a  csoportjukra 

megnövekedett mértékben tudták kiterjeszteni az állami adózást 1828-ban.

A Felső járásban két település arányszáma igazán kirívó: Derenké és Falucskáé. Az előbbi 

esetében a 17. táblázatban az látható, hogy 17-ről 5-re csökkent a jobbágyok száma 1771 és 

1828 között. Itt a fő problémát az jelentette, hogy az úrbéri tabellában (lásd a 18. táblázatot) 

közölt és a kilenc kérdőpontra adott válaszokban szereplő adatok eltérései miatt (a tabellában 

5  negyedtelkes  jobbágyot  tüntettek  fel,  míg  a  kilenc  kérdőpontban  „10  gazda  található” 

szerepel)  Derenk egy korábbi  urbáriumának adatait  használtam fel,  melyben a  valósághoz 

bizonyosan közelebb álló adat, 17 jobbágy szerepel.345 (A megfontolásokra nem térhetek ki 

részletesen, de lásd még a 18. táblázat adataival kapcsolatban írottakat.) Az 1828-as adatot 

nincs  módunk  érdemben  helyesbíteni,  de  az  alacsony  adóköteles  jobbágyság  kimutatása 

bizonyíthatóan  földesúri  stratégia  volt  az  úrbérrendezéskor,  s  feltehetően  az  1828-as 

összeíráskor  is.  Falucskára  a  Keglevichek  szintén  jelentős  ruszin  népességet  telepítettek, 

melyhez a 18. század folyamán még további jövevények érkeztek, így a kiugró növekmény 

(23-ról 38 főre) feltehetően ezzel áll összefüggésben.

A zsellérek  (inquilinus)  összevetése a két időpontban már több körültekintést igényel. A 

„Zsellérek”  rovatába  1828-ban  elvileg  azokat  a  családfőket  jegyezték  be,  akiknek 

jobbágytelkük már nem volt, rendelkeztek azonban házzal, s hozzá tartozó udvarral, kerttel.346 

Házatlan  zsellérnek  pedig  azokat  minősítették,  akiknek  házuk  sem volt.  A  két  kategória 

használatában és a besorolási elvekben azonban nagyon jelentős különbségek voltak az egyes 

344 Szőlősardóra lásd részletesen Heilig B. 2000a., az 1771 és 1828 közötti nemzetségek családjainak szaporodására 
és újabbak beköltözésére Heilig B. i. m. 42.
345 MOL Dep. Urb.: Derenk.
346 Bottló B. i. m. 255.
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országrészek és városok között.347 A Felső járásban 1828-ban 952 zsellért írtak össze (melyen 

belül 171 fő, azaz 17,9% volt a házatlan zsellérek subinquilinusok aránya), mely a Felső járás 

összes  adózó  háztartásfőjének  (1646  fő)   57,8%-a  volt.  (Lásd  a  Függelék  XIV.  és  a 

szövegközi 17. táblázatot.) A Felső járási zsellérek száma 1828-ban 3,4 szerese volt az 1771. 

évben összeírt létszámnak (284 fő). Az Alsó járásban 1828-ban a zsellérek két csoportjának 

együttes  aránya  csak  38,8%-a  volt  (369  fő)  a  Felső  járásénak  (melyen  belül  a  házatlan 

zsellérek aránya 12,2%, azaz 45 fő volt), s ez az összes Alsó járási adózónak (957 fő) 38,6%-

át  tette  ki,  mintegy  20%-kal  kevesebbet  mint  Felső  járásban.  Itt  a  zsellérek  olyan  fokú 

aránybeli növekedése sem figyelhető meg 1771 és 1828 között, mint a Felső járásban: 147-ről 

369-re  nőtt  a  számuk,  amely  azonban  még  így  is  mintegy  2,5  szeres  növekedést  jelent. 

Feltűnő azonban, hogy míg az összes Torna megyei jobbágynak (1282 fő) „csak” 54,1%-a 

(694 fő), addig az összes Torna megyei zsellérnek (1321 fő) már 72%-a (!) esett a Felső járás 

területére  1828-ban.  Ezt  az  igen  jelentős  különbséget  a  két  megye  népességszámbeli 

különbsége  sem támasztja  alá:  1787-ben Torna  megye  18 000 fős  jelenlévő népességéből 

10 335 fő, azaz 57,4% esett a Felső járás területére; 1850-ben a megye 22 662 fős jelenlévő 

népességéből 12 230 fő, azaz 54% jutott a Felső járásra. (Lásd a Függelék IX., X. és XV. 

táblázatait.)  Tehát  a  jobbágyok  aránya  megfelel  a  két  járás  közti  népességi 

aránykülönbségnek, a zselléreké viszont nem, s nagy mértékben felülreprezentált a Felső járás 

településein. A kérdés most már az, hogy mi állhat az igen lényeges különbség hátterében?

Az előző alfejezetben már bemutattam, hogy a megyebeli uradalmak súlypontja a Felső járás 

területére esett (a szádvári uradalomhoz tartozó 14 faluból 10 volt egészbirtok, s ebből 7; a tornai 

uradalom 10 településéből 8, s a krasznahorkai uradalomhoz tartozó mindhárom falu a Felső járás 

területén volt), s azt is bemutattam, hogy az uradalmak az „életképes” teleknagyság megőrzésére, 

továbbosztódásnak megakadályozására törekedtek (lásd az 1., 2. és a 3. diagramot), ezért az ½ 

jobbágytelek  vált  mindhárom  uradalom  legjellemzőbb  szolgáltatásköteles  jobbágyhelyévé. 

Alaposabban szemügyre véve a 17. táblázat települési  szintű adatait,  látható,  hogy pl.  a tornai 

uradalom Felső járásba eső 8 településéből 6 esetében meghaladja a jobbágyok száma a járási 

átlagot (42,16%); a szádvári uradalom esetében – ahol a  legnagyobb mértékű volt 1771-ben a 

telekosztódás a három uradalom közül – már csak két település jobbágyaránya volt a járási átlag 

felett  (jóllehet  az  ekkor  is  irreális  derenki  létszámuk  –  még  ha  az  említett  nagyon  szűkös 

gazdálkodási adottságaikat figyelembe vesszük is – az átlagot is torzította, lefelé húzta valamelyest). 

347 Bácskai Vera közölt egy csokorra valót a különböző értelmezések közül: Pesten pl. nem tettek különbséget a 
zsellérek és a házatlan zsellérek között, azokat, akik nem rendelkeztek házzal az inquilinusok közé sorolták. Budán 
viszont a polgárjoggal nem rendelkező háztulajdonosokat minősítették zsellérnek, stb. (Bácskai V. 1988. 68.)
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A Felső járás és az Alsó járás területére vetítve a telki hányadok megoszlását a különböző 

jobbágyparaszti telkes kategóriák között, azt találjuk, hogy az Alsó járás falvaiban lényegesen 

nagyobb arányú  volt  a telekosztódás,  mint  a  Felső járás településein.  (Lásd az 5.  és a  6. 

diagramot.) Amíg Felső járásban a féltelkesek aránya még igen jelentős, 68,1% volt, addig az 

Alsó  járásban  ennek  a  jobbágyi  birtokkategóriának  az  aránya  már  csak  42,9%  volt.  Az 

egésztelkesek  aránya  is  jelentősnek mondható  még a  Felső járásban (17,5%),  az  Alsóban 

viszont  5%-kal  kisebb  e  csoport  részaránya.  A  negyedtelkesek,  s  a  nyolcadtelkek 

birtokosainak aránya az Alsó járásban megközelítette a 40%-ot (39%), míg ugyanez a csoport 

a Felső járás településein nem érte el a 15%-ot sem. (Lásd az 5. és 6. diagramot.) A legkisebb 

birtoknagyságú  csoport,  az  1/8  telkesek  aránya  a  Felső  járásban  1%  alatt  volt,  az  Alsó 

járásban viszont már 5,9%-ot tett ki. Az adatokból kiolvasható az említett uradalmi stratégia a 

jobbágytelkek aprózódásának megakadályozására, melynek egyik közvetlen következménye a 

zsellérek számarányának jelentős növekedése volt a Felső járás területén. A jobbágyparaszti 

telki  állomány  változatlan telekméret  melletti  növelésének a  falu határa  szabott  korlátokat, 

ezért a zsellérek nagyon nagy száma 1828-ban, valamint létszámbeli bővülésük a két időpont 

között  –  az  összeírások  eltérő  szempontrendszerének  hatásán  kívül  –  bizonyosan  arra 

vezethető vissza,  hogy a népesség növekedésével a zsellérek,  elsősorban a házas zsellérek 

száma nagyon felduzzadt. A Felső járásban összeírt 98 kézműves és két kereskedő, akiknek 

túlnyomó többségét zsellérként írták össze 1828-ban, nem változtat e megállapítás érvényén. 

Az Alsó járás alacsonyabb zsellérszáma (itt mindössze 14 iparost és egy kereskedőt mutattak 

ki) szemmel láthatóan azzal van összefüggésben, hogy ezeknek a településeknek a többségén 

a telekaprózódás  jóval nagyobb mértékben haladt előre,  mint  a Felső járás területén.  Itt  a 

féltelkek  és  a  negyedtelkek  felosztása  az  örökös  jobbágyfiúk  között  már  1771-re  azt 

eredményezte,  hogy a  negyedtelkes  és  kisebb  jobbágyhelyek  aránya  együttesen  majdnem 

40%-os  volt.  A  zsellérek  számának  a  Felső  járáséhoz  hasonló  arányú  megnövekedését 

meggátolta az a lehetőség, hogy itt a jobbágytelkek osztódásának nem voltak olyan korlátai, 

mint  a többségében valamelyik uradalomhoz tartozó Felső járási  települések esetében.  Ezt 

támasztja alá az is, hogy a jobbágyok száma 1771–1828 között az Alsó járásban 42%-kal nőtt, 

míg a Felső járásban mindössze 15,9%-kal.  Ez közvetlen összefüggésben lehet a két járás 

eltérő  népmozgalmi  dinamikájával,  népesedési  arányaival,  amelynek  vizsgálata  további 

mikrodemográfiai és társadalomtörténeti kutatásokat igényel. Amíg az Alsó járás népessége 

36%-kal (évi átlagban 0,57%-kal), addig a Felső járásé mindössze a felével, 18,3%-kal (évi 

átlagban  0,29%-kal)  növekedett  1787  és  1850  között.  (Lásd  a  Függelék  IX.,  X.  és  XV. 

táblázatait.)
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4. A II. József-féle népszámlálás eredményei

A 19.  század  közepén  végrehajtott  népszámlálásokig  a  II.  József  rendeletére  végrehajtott 

1784–87-es  népszámlálás  volt  az,  amely  a  népességszám  meghatározásában  a 

legmegbízhatóbb támpontot nyújtotta. A józsefi népszámlálás eredményei Torna megyéről két 

időpontból is fennmaradtak,  1785-ből és 1787-ből.348 Az előbbi  adatfelvételben azonban – 

néhány  településnél  –  olyan  jelentős  belső  számszaki  aránytalanságok  vannak,  melyek 

torzítanák  a  két  időpont  adatsorainak  megbízható  együttes  felhasználását,  így  a 

jobbágyparaszti  népesség  bemutatásakor  is  csak  az  1787-es  eredményekre  támaszkodom. 

Ahogy a nemesség népességszámánál korábban már említettem, ebben az esetben is nagyon 

fontos  tisztázni  a  józsefi  népszámlálás  egyes  kategóriáinak  tartalmát,  hisz  ezek  még  nem 

annyira a modern értelemben vett foglalkozási csoportok, hanem a rendi státus hierarchikus 

szerkezetét  tükröző  rangsor  osztályozási  csoportjai  voltak,349 ahol  elsősorban  a  katonai 

utánpótlásra  voltak  tekintettel,  s  akik  a  katonai  szolgálat  alól  fel  voltak  mentve  (papság, 

nemesség), vagy mentességre tarthattak igényt (polgárok és parasztok örökösei), azokat külön 

rovatba sorolták.350

A  józsefi  népszámlálás  paraszt  rovatába  a  következő  „kvalifikációjú”  jobbágyok 

kerülhettek: 

„Ebbe a’ Rubrikába valok mind azok, valakiknek vagy magok Saját, vagy pedig annyi ’Arendás 

Földjük vagyon, hogy ők egy egész, három fertály, fél, avagy egy fertály Séssioju Parasztot, avagy  

Jobbágyot  tésznek,  avagy  némely  Tartományok  szokása  szerént,  Szölö-Mivesek,  vagy 

Kapások.”351

Ebből nemcsak a paraszt és jobbágy utasításbeli „egylényegűsége” világlik ki, hanem az is, 

hogy az úrbérrendezés során még telkes jobbágynak tekintett 1/8 telkeseket elvileg már nem 

sorolták a parasztok közé, viszont alkalmasint olyan csoportokat is ide sorolhattak, melyeket 

az úrbéri összeíráskor a zsellérek között  tüntethettek fel  (vincellér,  kapás). Amint láttuk a 

nyolcadtelkesek csak az Alsó járásban, s ott is 6%-nál kisebb arányban fordultak elő, ezért ez 

érdemben  nem  csökkenti  az  összevetés  megalapozottságát,  s  a  kapott  eredmények 

348 ŠOBA KE, ATŽ I., Všeobecno Správne Spisy, Súpis obyvatel’ov, 2159–2173: 1787/8. csomó (kr. 21.); illetve 
ŠOBA KE, TŽ I., Rőzne, 403: M56/1784 (kr. 176.): Summarium Processus Superioris és Summarium Processus 
Inferioris. A józsefi népszámlálás Abaúj-Torna megyei eredményeinek kritikai közlésére lásd Pozsgai P. 2004. 83–
155. A népszámlálás Torna megyei eredményeit már korábban megjelentette Rémiás Tibor, de forrásközlésében az 
összeírók eredeti íveken szereplő számszaki tévesztéseit, elírásait kritika és korrekció nélkül adta közre.
349 A „barokk” népszámlálások, s köztük a józsefi népszámlálás rendi klasszifikációjára lásd: Tóth Z. 1987a. 74–
78., valamint uő. 1987b. 410.
350 A józsefi népszámlálás történetének újabb levéltári forrásokon nyugvó, részletes feldolgozását Őri Péter készítette 
el, aki a népszámlálás rovatainak beható, problémaközpontú elemzését is elvégezte. (Őri P. 2002a., 2003b.)
351 Közli Thirring G. 1938. 156. (Kiemelés az eredeti, magyar nyelvű utasításban.)
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használhatóságát, mint ahogy az 1771-ben Torna megye területén összeírt két negyedtelkes 

özvegyasszony sem (Komjátiban és Szentandráson), akiket jobbágyháztartások élén tüntettek 

fel,  rajtuk  kívül  csak  néhány  „zsellér”-özvegyet  írtak  össze,  egyébként  mindenütt  férfi 

családfők szerepelnek a megye településeinek úrbéri tabelláiban; a józsefi népszámláláskor 

viszont az özvegyasszony háztartásfőket, az összes nővel együtt az „Ide tartozik az asszonyi 

Nép” rovatba  kellett  bevezetni,  így arányukra  csak indirekt  módon lehet  következtetni  az 

összeírás adataiból.352

A Függelék VIII. táblázatában foglaltam össze az 1771-es úrbéri összeírás és a II. József-

féle  népszámlálás  összevetésének  eredményeit.353 Látható,  hogy  az  1771-es  összes  Torna 

megyei  úrbéres  jobbágy és  zsellér  (1444  fő)  az  1787-es  népszámlálás  összesített  megyei 

háztartásszámának  (3177)  csupán  45%-át  teszi  ki.  A  „jobbágy”  és  „paraszt”  háztartásfők 

településenkénti  aránykülönbsége azonban kiegyenlíti  egymást,  s az arányok átlaga 1,00 a 

Felső  járásban  (1771-ben 599  jobbágyot  írtak  össze,  míg  1787-ben  602 volt  a  parasztok 

száma). Az Alsó járásban 414 volt a jobbágyok száma 1771-ben, s 512 a parasztok száma 

1787-ben, így itt  az arányuk 0,81, azaz 1771-ben az 1787-es paraszti  létszámnak mintegy 

80%-át írták össze jobbágyként. Ha bevonjuk az előbbiekben már tárgyalt 1828-as adatokat 

az elemzésbe, akkor a következő, a 18. táblázatban szereplő összesített adatokat kapjuk az 

egyes időpontokra.

18. táblázat. Három időmetszet főbb társadalmi csoportjainak létszáma az összeírásokban
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Felső járás 883 599 284 602 612 1214 1646 694 952

Alsó járás 561 414 147 512 511 801 957 588 369

Torna megye 1444 1013 431 1114 1123 2015 2603 1282 1321

1771 1787 1828

A jobbágyok (parasztok) létszámának változása (1771: 1013, 1787: 1123, 1828: 1282) nem 

mutat olyan jelentős aránybeli eltérést, amely a csoport lényeges belső tartalmi eltérésére utalna, 

352 Az utasítás szövegét lásd Thirring G. 1938. 156. A probléma felvetésére és az özvegyasszonyok arányának 
lehetséges  megbecsülésére  lásd a tornai  népszámlálás  forráskiadásánál  említett  feldolgozási  szempontokat  és 
néhány lehetséges mutatót. (Pozsgai P. 2004. 97–98.)
353 Az úrbéri tabellák adatait (1773) és a II.  József-féle népszámlálás 1787. évi eredményeit  Zemplén megye 
parasztságának vizsgálatánál összevetette ifj. Barta János is tanulmányában. (Barta J. 1998. 246.)
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s a három időpont közti növekedési ütem sem mondható aránytalannak, ami e réteg tartalmi 

meghatározásának  viszonylagos  stabilitására,  a  minősítő  osztályozás  hozzávetőleges 

azonosságára utal.  A zselléreknél viszont már  más a helyzet.  1771-ben 431 főt írtak össze, 

1787-ben viszont már 2015 főt soroltak ebbe a kategóriába, s 1828-ban 1321-et.  Az 1771–1828 

közötti növekedésnek néhány tényezőjét már megemlítettem, számításba véve, hogy 1828-ban, 

a regnicolaris összeírás során nagyon sokrétű foglalkozási csoportokat a zsellérek és a házatlan 

zsellérek közé soroltak. A józsefi népszámlálás kiugró zsellérszámának megértéséhez meg kell 

vizsgálni,  hogy kiket  is  soroltak  a  zsellérek  rovatába354 a  józsefi  népszámlálásnál,  mert  ez 

magyarázatot adhat a nagyfokú eltérésekre:

„…zsellérek, vincellérek, napszámosok, magánszolgálatban álló kisebb hivatalnokok, gazdák és házi 

tisztek,  a  bányászatban,  sóművekben,  hajózásban,  útépítésben,  favágásban  és  úsztatásban  állandóan 

alkalmazottak,  továbbá a nem nemes tisztviselők és honoráciorok fiai,  a protestáns és görög papok 

fiai.”355

A létszám szerint legfontosabb társadalmi csoportok ebben a rovatban, amelyek a fentiek közül 

a  zsellérek-napszámosok rétegén kívül Torna megyében is jelen voltak: az uradalmi cselédek, 

uradalmi alkalmazottak és tisztek, esetleg a barkai, dernői és lucskai falusi bányamunkások, a 

protestáns  és  a  görög  katolikus  papok  fiai,  valamint  a  honoráciorok  fiai.  A  „polgárok  és 

parasztok”  örökösei  közé  Torna  megyében  szinte  kivétel  nélkül  a  parasztok  örökösei 

kerülhettek.  A  „zsellérek”,  az  „egyéb  állami  szükségletre  alkalmasak”  és  a  sarjadék 

csoportjainak  tartalmi  szétválogatása  azonban  kiegészítő  források  nélkül  nem végezhető  el 

megbízhatóan még a döntően agrárjellegű Torna megyében sem. 

Megkísérelhetjük ugyan a főbb társadalmi és foglalkozási  csoportok szerint  felosztani  a 

megye népességét, s így a jobbágyparaszti és a zsellér népesség létszámának megállapítását, de 

kihangsúlyozva,  hogy  a  létszámadatok  pontos  megállapítására  ezzel  a  módszerrel  nincs 

lehetőség, s legfeljebb a csoportok egymáshoz viszonyított arányának körülhatárolása lehet a 

munkálat hozadéka. A  papok (21 fő), a  tisztviselők és honoráciorok (4 fő) és a  polgárok és 

mesteremberek  (6 fő) rendkívül alacsony aránya miatt ez a művelet mégis némi reményre ad 

okot. Először is vonjuk le az össznépességből a nemesek számát, akiknek túlnyomó többsége 

armalista  és  kurialista  volt,  s  mint  láttuk  szintén  paraszti  életmódot  folytatott,  de nagyobb 
354 Az  eredeti  rovatfej:  „Házi  és  kerti  zsellérek  és  másképpen  a’  Táplálásnak  Státusához  és  az  Ország 
foglalatosságihoz tartozók.”
355 Thirring Gusztáv tömörebb megfogalmazása az igen dagályos utasítás szövege helyett.  (Thirring G. 1938. 
56.) A pontosság és a réteg fontossága kedvéért meg kell említenünk, hogy az „Instruktzio” vonatkozó részének 
3.  pontjában  a  „Földes  Uraságoknak  szolgálattyában  lévő  minden  Tisztek,  és  Szolgák”  áll  (kiemelés  az 
eredetiben), valamint az 5. pontban „Mindenek valakik 40 Esztendőt meg haladtak; – továbbá azok, a’ kik igen 
kitsiny termetűek…”.  (Uo. 156.) A legjelentősebb réteg a zselléreken-napszámosokon kívül tehát az uradalmi 
alkalmazottak, s létszámuknál fogva, elsősorban az uradalmi cselédek.
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részük adófizetési és szolgáltatási mentessége miatt is célszerű elhatárolni egyelőre e csoportot 

a jobbágyparaszti és zsellér rétegektől. A Függelék VIII. táblázatából látható, hogy a nemes 

férfiak száma 1787-ben 853 fő volt, a nemes nők – korábban bemutatott módon – becsült száma 

pedig 820 főre tehető,  így együttesen létszámuk 1673 főben állapítható meg, mely a honos 

népesség 9,3%-át  jelentette  (most  is  alkalmasabb  a  honos népességet  alapul  venni,  mert  a 

távollevőkről  és  a  jelenlevő  idegenekről  nem  állapíthatók  meg,  hogy  melyik  társadalmi-

foglalkozási  csoportból kerültek ki,  s a jelentős részben  idegen  szolgák és kézművesinasok 

meghatározásának  problémaköre  is  szűkül  ezáltal).  A  teljes  honos  keresztény  népességből 

(17898 fő) levonva a nemesség becsült számát 16225 fő maradt (a női népesség főösszege pedig 

8773 főről  7953 főre csökkent).  Ezt  a  létszámot  kell  a főbb foglalkozási  csoportok szerint 

szétosztani. Most eltekintve egy pontosabb foglalkozási nómenklatúrának való megfeleltetéstől, 

mert erre egyelőre nincs lehetőség, vizsgáljuk meg, hogy a népszámlálásban szereplő csoportok 

szerint mennyiben valósítható meg ez a művelet. 

A  parasztok  (azaz a különböző helyzetű jobbágyok az örökös jobbágytól  a libertinusig) 

létszáma a „parasztok” (1114 fő) számának, valamint a „polgárok és parasztok örökösei”-nek a 

polgárok utódaival (egy örökössel számolva 6 fő) csökkentett létszáma (1117 fő), az „egyéb 

állami szükségletre alkalmasak” és a „nevedékemyek” (0-12 és 13-17 éves) korcsoportjainak – 

többségében feltehetően nőtlen, az „örökösök” csoportján kívüli – paraszti férfitagjai, valamint 

az „asszonyi nép” paraszti családokhoz tartozó számának összegzéséből határozható meg. Az 

utóbbi két nagyobb csoportban a parasztság hozzávetőleges számának megállapításához meg 

kell vizsgálnunk, hogy a zsellérek és a parasztok leszármazottain, illetve női családtagjain kívül 

kik lehettek még jelen ezekben a kategóriákban. 

Az uradalmi alkalmazottak és cselédek, valamint leszármazottaik és női családtagjaik még az a 

csoport, amelynek súlya a parasztokon és a zselléreken kívül számottevőnek mondható.356 Az ő 

számuk és arányuk közvetlenül a népszámlálásból azonban nem határozható meg. Az 1766. évből 

fennmaradt egy kimutatás, amely a nemesek alkalmazottait és cselédeit településenként mutatja ki 

foglalkozásuk feltüntetésével együtt.357 E szerint Torna megye 42 településéből 32-ben mutattak ki 

uradalmi  alkalmazottakat,  kézműveseket  és  cselédeket,  összesen  115 főt,  amelyből  a  7  zsidó 

haszonbérlőt és kocsmárost levonva (miután a népszámlálásban külön rovatban szerepelnek, s a 

foglalkozásuk nem volt feltüntetve, ezért a megye 92 fős zsidóságát nem vontam be a foglalkozási 

csoportok arányainak elemzésébe), maradt 108 fő. Az 1869. évi 20 településből álló mintában 

szereplő  145  cselédháztartásban  (melyből  88  uradalmi  cselédé  volt)  átlagosan  4,1  fős 
356 Lásd még erre vonatkozóan Dávid Z. 1957. 184–185.
357 „Taxatio Servitorum Comitatus Tornensis 1766 rectificata” (1766. január 15.): ŠOBA KE, TŽ I., 472/1766 
(kr. 214). 
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háztartásnagyság volt kimutatható, amennyiben ezt a 18. század végi cselédháztartások létszámának 

megállapításához kiindulópontnak tekintjük, akkor mintegy 440 fős uradalmi cseléd, alkalmazott és 

iparos  népességet  valószínűsíthetünk  1787-ben.  Némi  leegyszerűsítéssel,  a  nemi  arányokat 

egyenlőnek tekintve háztartásaikban, a „zsellérek” számából (2015 fő) a 108 főt, az „egyéb állami 

szükségletre  alkalmasak” és a sarjadék két  csoportjának összevont  összegéből  (3970 fő) a  fiú 

utódaik becsült számát (112 fő), az „asszonyi nép” rovatában szereplő, már csökkentett összegből 

pedig a mintegy 220 fős női családtagokat levonva, e kategóriákban immár döntően a zsellér és a 

paraszt  népesség  családtagjai  maradhattak,  jóllehet  a  zsellérek  rovatában  még  az  együttesen 

tucatnyi protestáns és görög katolikus pap, valamint a 4 honorácior (tisztviselő) fiai is szerepelnek, s 

feleségeik, leányaik az „asszonyi nép” rovatban szintúgy, de ez már érdemben nem befolyásolja a 

hozzávetőleges  létszámok megállapítását.  A kérdés most  már  csak az,  hogy az „egyéb állami 

szükségletre  alkalmasak”  és  a  sarjadék  két  csoportjának  összevont  összegét  milyen  arányban 

„osszuk szét” a parasztság és a zsellérek között. Nem szerencsés az a módszer, amely e két csoport 

népszámlálásbeli arányai szerint valósítja ezt meg,358 hisz a zsellér kategória „gyűjtőjellege” miatt ez 

nem  elhanyagolható  torzítást  eredményezhet.  Megbízhatóbbnak  látszik  az  úrbéri  tabellák 

paraszt/zsellér arányát alapul véve elvégezni a műveletet. Az úrbéres népességen belül 1771-ben a 

jobbágyok aránya 70,2%, a zselléreké pedig 29,8% volt. Ezt az arányt alkalmazva az „egyéb állami 

szükségletre alkalmasak”, a sarjadék és a női népesség csoportjainak felosztására, Torna megye 

jobbágyparaszti népessége 1787-ben a 19. táblázat szerint alakul.359

19. táblázat. Parasztok és zsellérek becsült száma és aránya 1787-ben

A paraszti népesség 
csoportjai becsült létszám aránya a honos 

népességen belül (%)
  parasztok 10345 57,8
  zsellérek 5384 30,1
  összesen 15729 87,9

A józsefi népszámlálás alapján a rendies társadalmi és a foglalkozási csoportokhoz tartozók 

száma csak jelentős nehézségekkel, kiegészítő forrás(ok) bevonásával határolható körül még az 

oly „egyveretű” paraszti régiónál is, mint a tornai.360 Az uradalmi cselédek rétege az, amely a 

népszámlálás adataiból még csak fel sem becsülhető, de mint láttuk, legalább hozzávetőleges 

létszámuk  és  arányuk  megállapítása  elengedhetetlen  a  teljes  jobbágyparaszti  népesség 

(parasztok,  zsellérek)  számának  megbecsüléséhez.  Amennyiben  nem  a  rendi  csoportokat, 

358 Lásd Dávid Z. 1957. 185.
359 Az egyszerűség kedvéért 70%-kal és 30%-kal számolva.
360 A regionális vizsgálatokra a józsefi népszámlálás alapján lásd: Taba I. 1975. 129–230., Vörös K. 1962. 192–
216. Újabban pedig Faragó Tamás vizsgálta a józsefi népszámlálás alapján az északkeleti Felvidék régiójának 
településeit és Borsod megyét is. (Faragó T. 2002., 2003a., 2003b.)
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hanem az életmód és az életforma azonosságát tekintjük a parasztság meghatározó ismérvének, 

akkor még ez a 87,9%-os arány is jelentősen növekszik, hisz a már  sokszor említett  tornai 

kisnemesi társadalom (9,3%) többsége minden tekintetben a paraszti életformának megfelelő – 

azzal azonos életszínvonalon álló – életmódot folytatott.

B. A parasztság csoportjai

1. Az örökös jobbágyok és a szabadmenetelű jobbágyok

Az a személyi függőség, amely a szabadossá tett örökös jobbágyot urához kötötte a jobbágyi 

szolgáltatások alóli mentesítéssel (exemptio) nem szűnt meg, s ha a jobbágy nem tudta elérni, 

hogy földesura  manumittálja  is,  akkor  a  költözési  szabadságot  sem kapta  meg.  A 16–17. 

században a végső, sokak által elért cél az armálislevél szerzése volt (ennek jelentős arányára 

lásd a Függelék II. táblázatában az armalisták 1660-as összeírását). A 18. századra – a bécsi 

udvar intencióival összhangban – lényegesen csökkent az armális nemességet szerzők száma, 

ez a Torna megyei  összeírásokból is látható: egy-két kivétel volt ugyan, de az 1715–20-as 

országos  összeírás  és  az  adózó  nemesek  1789–90-es  összeírásainak  név  szerinti 

összevetésekor  kiderült,  hogy nem volt  jelentősebb arányú  megnemesedett  libertinus  vagy 

jobbágy a két időpont között Torna megyében.361

Torna  megye  nemesi  közgyűlése  már  1607-ben  szembefordult  a  törvényszék  azon 

megerősítő határozatával, amely jóváhagyta I. Ferdinánd jobbágyköltözést biztosító végzését 

(1556. XXVII. tc.), s statútumában leszögezte, hogy a jobbágyok csak akkor költözhetnek el 

egyik birtokostól egy másikhoz, amennyiben előzőleg „igaz és törvényes indokot” hoznak fel 

földesuraik ellen.362 A tornai nemesség tehát olyan akadályt gördített az elköltözni szándékozó 

parasztok elé, amellyel lényegében elvágta a jobbágyi szabad költözés lehetőségét. A megyei 

kongregáció  határozata  után  mindössze  egy  jobbágybúcsúztatással  kapcsolatos  beadvány 

került  a  közgyűlés  elé,  s  a  17.  században  Torna  megye  jegyzőkönyveiben  a  jobbágyok 

ablicenciálásáért folyamodó földesúri kérvényeknek nincs nyoma.363 Varga János az 1558 és 

1608 közötti időszakban vizsgálta öt megyében (Borsod, Abaúj, Torna, Zemplén és Szabolcs) 

a jobbágyköltözést. Az évenkénti adatsorokból kiderül, hogy Tornában ez alatt a fél évszázad 

alatt 300 jobbágy elengedéséért, elköltözéséért folyamodtak földesurak, melyből 238 jobbágy 

(79,3%) elengedését közép- vagy kisbirtokosok kérték, 54 főt (18%) a világi nagybirtokosok, 

361 A kései feudális nemesi összeírásokra áttekintően lásd Vörös K. 1990. 7–17.
362 Itt egyébként Ferdinándnak egy korábbi törvényét (1550. XXXVII. tc.) használta fel a megye érvrendszerében. 
(Varga J. 1969. 48.) A távozási engedély kiadását Tornában annak a bebizonyításához kötötték, hogy a földesúr a 
jobbágyát a szokásosnál nagyobb szolgálattal terhelte meg. (Varga J. i. m. 87.) 
363 Varga J. 1969. 48–49, 158.
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s  8  főt  (2,7%)  az  egyházi  nagybirtokosok.  Tanulságos  megvizsgálnunk,  hogy  mely 

birtokkategóriák  tulajdonosai  voltak  a  „szenvedő  alanyai”  a  jobbágy elköltözésének.  Erre 

vonatkozóan – továbbra is Varga alapvetésére támaszkodva – az 1571–1608 közti időszakra a 

következő észrevételeket lehet tenni a Torna megyei ablicenciálásokra nézve: az említett 300 

főből 171 jobbágy kikérését közép- és kisbirtokos kérte kisbirtokostól (57%), ugyancsak a 

közép- és kisbirtokosok folyamodtak 65 világi és egyházi nagybirtokos jobbágyáért (21,7%); 

nagybirtokosok  nagybirtokosoktól  25  esetben  (8,3%),  nagybirtokosok  közép-  és 

kisbirtokosoktól 39 fő (13%) elbocsátását kérvényezték. Az említett öt megye közül Torna 

megyében volt a legmagasabb azoknak a jobbágyoknak az aránya, akiknek elbúcsúztatását a 

nagybirtokról kérték (együttesen 30%), s ez majdnem 10%-kal meghaladta a világi és egyházi 

nagybirtokosok által  kikért jobbágyok arányát.  Megállapítható,  hogy az ablicenciálásoknak 

több mint háromnegyed része, mind a cselekvő (79,3%), mind a „szenvedő fél minőségében” 

(78,7%), a közép- és kisbirtokosokra esett.364 A jobbágy költözési szabadságának Tornában – 

csakúgy mint a másik négy megyében – a közép- és kisbirtokosság egyszerre volt elsődleges 

haszonélvezője és károsultja.365 Tornában a – mindig váltózó – érdekelt és ellenérdekelt felek 

konszenzusa a 17. század elején azt eredményezte, hogy a jobbágyok költözési szabadságát, a 

több  szabadságot  ígérő  helyekre  irányuló  migrációt  meggátolták.  A  jobbágyi  emelkedés 

transzmigrációs lehetősége ezzel több mint egy évszázadra megszűnt. A jobbágyszökéseknek 

viszont nem tudtak még több megye  összefogásával  sem gátat  vetni.  Torna megyében pl. 

1611 és 1617 között 39 szökött jobbágy visszaköltöztetését követelték földesuraik.

Miután  a  17.  századtól  elzárultak  a  szabad  költözés  csatornái,  a  tornai  jobbágyság 

tehetősebb és „törekvőbb” nemzetségei,  nagycsaládjai  a 17. századtól  egyre inkább a más 

„szabadságok” szerzése irányában keresték a kiutat az örökös jobbágyságból. A szabadossá, 

illetve  libertinussá válás egy olyan lehetőség volt, amellyel az örökös jobbágy ideiglenesen 

kikerülhetett  az  adózó  és  robotoló  parasztok  sorából.366 Ennek  egy  szép  Torna  megyei 

dokumentuma az a  libertinus-levél,  amellyel  Andrássy Miklós 1666-ban egy Doko András 

nevű hárskúti (krasznahorkai uradalom) jobbágyát tette szabadossá katonai szolgálat fejében: 

„Megtekintvén Doko Andrásnak magavéselését, az jobbágyságbul kivettem, szabadossá engedtem 

lenni, ilyen conditioval, hogy jámborul, igazán lóval, jó fegyverrel szolgáljon, az hova kivántatik, 

mellettem, mind magamat és feleségemet, fiaimat és ű is tartozik mind maga, holta után is az fiai 

is  tartozzanak szolgálni.  Mely szabadosságért,  hogy megengedtem neki,  adott  Tallért  No.  10. 

364 Varga J. 1969. 78–83.
365 Varga J. 1969. 85.
366 A libertinusokra, a szabadosok különböző csoportjaira átfogóan lásd Csapodi Cs. 1940. 405–426.
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Hogy ha penig valamelyik  fiam nem akarná megtartani  azon szabadságban ezen megnevezett 

Doko Andrást, tehát letétessék neki az tiz Tallér, azután ugy szolgáltassanak vele, amint akarják. 

Ezt penig fiurul fiura adtam neki.”367

Az örökös és a szabadmenetelű jobbágyság létszáma a két járásban a 4. diagramon látható 

arányban  alakult  az  úrbérrendezés  időszakában.  A  20.  táblázat  utolsó  oszlopában 

településenkénti bontásban is megadtam a jobbágyok közül a szabadmenetelűek arányát.

4. diagram. A szabadmenetelű és az örökös jobbágyok száma Torna megyében (1771)
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 Szembetűnő, hogy míg a Felső járásban a települések többségében (4 kivételével) vannak 

szabadmenetelű  jobbágyok,  addig  az  Alsó  járásban  mindössze  7  faluban,  Barakonyban, 

Dobódélen,  Komjátiban,  Nádaskán,  Perkupán,  Rákón  és  Szentandráson  tüntetettek  fel 

szabadmenetelűeket.  (20. táblázat.)  Az is kitűnik a táblázatból,  hogy az újratelepült  falvak 

jobbágyi  népessége – Falucska kivételével  – mind szabadmenetelű volt  (a Felső járásban: 

Derenk és Horváti; az Alsó járásban: Barakony, Rákó és Szentandrás). Torna mezővárosnak 

gróf Keglevich Ádám főispán adott 1701-ben jelentős földesúri kiváltságokat és szabadságos 

levelet, amelyben a különböző kiváltságokon kívül mentesítette a lakókat a robotkötelezettség 

alól is.368 Feltehetően már a Keglevichek földesurasága idején szerezték meg az udvarnokiak 

is a szabadmenetelű jobbágyok kiváltságait.  A tabella néhány esetben ellentmond a  kilenc  

pontban  foglalt  válaszoknak,  s  Udvarnokon  is  ez  tapasztalható,  mert  míg  a  tabellában 

szabadmenetelűekként  vannak  feltüntetve,  addig  a  kilenc  kérdőpontos  vizsgálatban  a 

taksásokon  kívül  robotoló  jobbágyokról  is  említést  tettek,  tehát  itt  szintén  kiegészítő 

forrásokkal lehetne behatárolni az örökös és a szabadmenetelű jobbágyok arányát.369

367 Andrássy Miklós Doko Andrásnak adott katonalibertinus-levelét (MOL NRA 1583/19) idézi Varga J. 1969. 
443.
368 MOL Dep. Urb.: Oppidum Torna.
369 Ahol lehetőség volt rá,  ott korrigáltam a tabella adatait  e tekintetben a sokkal részletesebb kilenc pontos 
vizsgálat válaszai alapján.
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2. Telkesek, félhelyesek, kvártások és zsellérek

A  jobbágytelkek  osztódása  Torna  megyében  az  úrbéri  összeírások  (1771)  időszakában 

kiviláglik a 20. táblázat adataiból. Az 5. és 6. diagramon az is jól látszik, hogy a megye két 

járásában  a  telekosztódás  különböző  mértékű  volt.  Míg  a  Felső  járás  21  településén  az 

egésztelkesek (17,5%) és a féltelkesek (68,1%) együttesen az összes jobbágytelek több mint 

85%-át jelentették,  addig az Alsó járás falvaiban az egésztelkesek aránya  mintegy 5%-kal 

(12,2%), a féltelkesek aránya azonban több mint 25%-kal (42,9%) volt alacsonyabb a Felső 

járásban  leírt  százalékarányoknál.  Ez  egyértelműen  szoros  összefüggésben  van  a 

nagyobbrészt a Felső járás területére eső uradalmak azon törekvéseivel, hogy a jobbágyhelyek 

adóképes  egységeit  fenntartsák.  (Lásd  az  előző  alfejezetben  a  7.  táblázatot.)  A  kvártás  

jobbágyhelyek (negyedtelkek)  aránya  az Alsó járásban éppen az összes telek egyharmadát 

tette ki, míg a Felső járásban csak alig több mint 12%-ot. A Felső járás településein e három 

meghatározó teleknagyságon kívül a többi (különböző nyolcadtelkek és egy esetben egésznél 

nagyobb telek) előfordulási gyakorisága olyan alacsony volt, hogy arányuk együttesen is alig 

haladta  meg  az  összes  jobbágytelek  2%-át.  Az  Alsó  járásban  ezzel  szemben  a  kisebb 

telekhányadok  együttesen  mintegy  12%-ot  tesznek  ki,  melyek  közül  az  egynyolcadosok 

(5,9%),  aztán  a  háromnyolcadtelkesek  (3,6%),  majd  a  háromnegyedtelkesek  (1,8%) 

képviseltek  jelentősebbnek  mondható  arányt  az  összes  jobbágytelken  belül.  Miután 

feltételezhetően a telekaprózódás nem annyira a megye közigazgatási határaihoz igazodott, 

hanem sokkal  inkább  a  földesúri  birtoklás  jellegével,  a  birtokosok  számával,  a  földesúri 

adókkal és szolgáltatásokkal, illetve a telepesek (taksások) kedvezményeivel volt szorosabb 

összefüggésben,  ezért  érdemes  megvizsgálnunk,  hogyan  is  alakult  a  jobbágytelkek 

megoszlása a három legfontosabb uradalom Torna megyéhez tartozó településein. (Lásd az 1., 

2. és 3. diagramot.) A szádvári uradalomhoz tartozó 14 település fele a Felső járáshoz, fele az 

Alsó  járáshoz  tartozott,  s  közülük  kilencben  galántai  Esterházy  Miklós  herceg  volt  az 

egyedüli  földbirtokos. Két faluban (Hidvégardó és Szögliget) elhanyagolható volt a kisebb 

részbirtokosok száma, s még inkább az általuk bírt ingatlan és föld aránya (Ardóban egyedül 

néhány  ház  és  házas  zsellér,  Szögligeten  pedig  Görgey  Jánosnak  három féltelkes  örökös 

jobbágya).  A maradék 3 településen, Perkupán, Szilicén és Szinen azonban jelentős volt a 

kisebb részbirtokosok száma, mert az Alsó járás jelentősebb kisnemesi falvai közé tartoztak. 

5. diagram. A jobbágytelkek osztódása a Felső járás településein (1771)
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6. diagram. A jobbágytelkek osztódása az Alsó járás településein (1771)
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20. táblázat. Az úrbéresek megoszlása Torna megyében az úrbéri tabella alapján (1771)
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1  Almás 1 56 31 14 45 16 1/4 8 3 1 18 26 19,6
2  Áj 1 57 37 37 26 16 4 1 12 24 35,1
3  Barka 2 46 22 6 28 17 10 8 6 22 39,1
4  Derenk 4 25 17 17 10 6 2 3 1 12 1 32,0
5  Dernő 2 41 26 26 13 13 2 26 36,6
6  Falucska 4 52 23 23 18 23 6 13 10 55,8
7  Görgő 1 50 25 13 1 39 24 10 1 10 27 2 22,0
8  Hárskút 2 52 29 10 39 17 3/8 12 1 1 29 9 25,0
9  Hidvégardó 1 52 9 15 24 18 1/2 20 8 13 11 53,8

10  Horváti 1 41 23 23 11 1/2 12 6 23 43,9
11  Jablonca 2 31 19 8 27 9 1/4 4 10 17 12,9
12  Kovácsvágás 3 27 17 17 8 1/2 8 2 17 37,0
13  Körtvélyes 1 28 19 3 1 23 10 3/8 4 1 1 1 1 11 9 17,9
14  Lucska 2 43 7 22 29 17 9 5 5 24 32,6
15  Méhész 2 10 5 5 10 8 1/2 7 3 –
16  Szádelő 3 17 7 8 15 4 1/2 2 4 9 2 11,8
17  Torna 1 114 73 73 36 1/2 33 8 73 36,0
18  Udvarnok 3 47 39 39 22 7/8 8 7 1 30 1 17,0
19  Újfalu 2 55 18 21 39 27 1/2 6 10 16 23 29,1
20  Vendégi 1 23 13 6 19 15 3 1 11 8 17,4
21  Zsarnó 2 16 4 3 7 3 1/8 9 1 3 1 2 56,3

883 311 286 2 599 334 6/8 216 68 1 105 1 2 3 408 2 73 4 30,0
22  Barakony 4 12 12 12 5 1/2 10 2 –
23  Becskeháza 4 14 9 3 12 6 3/4 1 1 4 7 1 14,3
24  Borzova 4 35 26 26 11 7 2 18 8 25,7
25  Dobódél 3 10 2 7 9 3 1/8 1 4 4 1 10,0
26  Égerszög 3 30 27 27 6 3/4 3 2 3 15 7 10,0
27  Jósvafő 2 33 26 26 9 7 1 9 12 4 21,2
28  Kápolna 3 10 10 10 5 10 –
29  Komjáti 1 25 11 9 20 9 1/8 5 15 3 2 20,0
30  Lenke 2 14 5 4 9 5 1/2 4 1 2 1 4 2 35,7
31  Nádaska 1 10 4 6 10 5 10 –
32  Perkupa 1 43 21 8 29 12 1/8 12 2 1 1 2 1 8 5 7 4 32,6
33  Petri 2 26 22 22 10 3/4 4 21 1 15,4
34  Rákó 1 29 19 19 15 9 1 11 8 34,5
35  Szentandrás 1 47 22 22 9 1/2 25 1 14 7 53,2
36  Szilas 1 45 32 32 14 13 3 15 14 28,9
37  Szilice 3 41 34 34 9 3/4 6 1 7 1 21 5 17,1
38  Szin 2 31 18 18 6 1/2 13 8 1 8 1 41,9
39  Szögliget 2 48 31 31 10 1/4 16 1 10 21 35,4
40  Szőlősardó 1 18 14 14 11 1/2 4 9 5 22,2
41  Teresztenye 4 13 11 11 2 7/8 2 1 10 15,4
42  Varbóc 2 27 21 21 5 3/4 6 4 13 4 22,2

561 324 90 – 414 174 6/8 138 9 – 27 1 8 1 189 16 146 26 21,7
1444 635 376 2 1013 509 1/2 354 77 1 132 2 10 4 597 18 219 30 25,9
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Jobbágy Zsellér Úrbéresek telekhányad szerint

31,1

Felső járás öszesen

Alsó járás öszesen
Torna megye összesen

A település 
magyar neve           

A Tornai uradalomhoz tartozó települések (7. táblázat II. csoport) – Udvarnok és Újfalu 

kivételével  –  jobbágytelkei  és  adózó  úrbéres  házhelyei  kivétel  nélkül  a  Keglevichek 

birtokában voltak. Udvarnokon és Újfalun azonban csak elenyésző mértékben birtokoltak más 

földesurak: előbbiben Andrássy István grófnak volt 3/8 telke és Szepessy Lászlónak ¼ telke, 
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míg  az  utóbbiban  Fáy  Zsigmond  rendelkezett  ½  telekkel.  Az  Andrássyak  krasznahorkai 

uradalmához tartozó Dernő, Hárskút és Kovácsvágás közül egyedül Hárskúton volt Melczer 

Pálnak  5/8  telke  és  Boronkay  Tamásnak  ¼  telke,  egyébként  a  telkek  itt  is  kizárólag  az 

Andrássyak birtokában voltak. A három uradalom közül csak kettőnek, a szádvárinak és a 

tornainak a súlypontja esett Torna megyébe, a krasznahorkai uradalomhoz tartozó települések 

többsége Gömör megyéhez tartozott.370 A szádvári és a tornai uradalom közül, az eddigiek 

alapján megállapíthatóan, az utóbbinak sikerült egységesebb birtokszerkezetet kialakítania.371

C. A jobbágyság földesúri terhei az úrbérrendezés időszakában
A jobbágyság földesúri terhei nagyon jelentős különbségeket mutatnak az egyes települések 

között, s gyakran az egyes falvakon belül is az úrbérrendezéshez (1771) kapcsolódó kilenc 

pontos  vizsgálat  írásos  anyagában.  Ez  részben az  uradalmak  eltérő  „regulá”-ival,  részben 

pedig  a  már  említett  újratelepített  falvak  kiváltságaival  állt  összefüggésben.  A  közép-  és 

kisbirtokos  nemesség  pedig  a  paraszti  pénzbeli,  terménybeli  és  munkaszolgáltatások 

elegyítésének  szinte  kimeríthetetlen  variációs  sokszínűségével  tűnt  ki  a  falvak  paraszti 

népességének vallomásaiból.372 

A szolgáltatások, s a robot egységesítésére való törekvés a tornai és a szádvári uradalom 

falvaiban figyelhető meg a legnagyobb mértékben, de olykor ezekben is igen jelentős helyi 

eltérésekkel. Ájon, Udvarnokon és Újfaluban egy egésztelkes, Barkán és Lucskán pedig egy 

féltelkes jobbágy robotkötelezettsége is heti 2 nap igás vagy három nap gyalogrobot, szükség 

szerint.  A lucskai félhelyes  gazdák azonban  „nyólcz esztendőtűl fogvást 20 Rftokal  váltya  

meg”, azaz 20 rajnai forinttal  mentesítette magát többségük a földesúri robot alól,  „mivel  

könnyebben esik ezen meg váltás, hogy sem a Robottozás”. A robot pénzbeli megváltásán túl 

azonban még 8 napi „marhás” és 12 napi gyalog „Szolgálatot visznek esztendeig véghez”. Ez 

az  összeg  a  legmagasabbak  közé  tartozik  a  megye  települései  közül,  jóllehet  a  szádvári 

uradalomhoz tartozó borzovai, egy kvartát bíró jobbágyok (negyedtelkesek) az úrbérrendezés 

előtt az adózás, robot és a kilenced megváltásaként summásan 11 rajnai forintot fizettek. Az 

370 A krasznahorkai uradalomhoz Gömör megyében a következő települések tartoztak 1768-ban, Krasznahorka 
várán kívül: Krasznahorkaváralja, Pacsa, Uhorna, Jólész, Hosszúrét, Betlér, Nagy- és Kis-Veszverés, Henczkó, 
Alsó-Sajó,  Gócs  és  Oláh-Pataka;  Torna  megyében  Dernő,  Kovácsi  (Kovácsvágás),  Kornalippa  puszta  és 
Hárskút.  A  tornai  részek  az  1695.  július  1-jén,  az  öt  Andrássy-testvér  között  végbement  osztály  alapján 
Györgynek jutottak Hosszúréttel és Góccsal együtt. (MOL U et C 142: 38; 1768. március 30.)
371 A szádvári uradalom jobbágyságára és differenciálódására lásd még Rémiás T. 1986–1987. 307–324
372 A  következőkben  a  Mária  Terézia-féle  úrbérrendezés  iratainak  a  Kassai  Állami  Körzeti  Levéltárban 
megőrzött településenkénti úrbéri iratanyagára (tabellák és a kilenc pontra adott válaszok), valamint a Magyar 
Országos Levéltár Mikrofilmtárában is megtekinthető úrbéri dokumentációra támaszkodom: ŠOBA KE, TŽ I, 
správne záležitosti, s ezen belül úrbéri iratok (kr. 199), illetve MOL Dep. Urb. Comitatus Tornensis (Mf. 4266). 
A Rémiás Tibor által közreadott forráskiadványban (Rémiás T. 2002.) sajnos sok hiba és tévesztés van (súlyos 
fordítási hibák is), így az 1715., 1720. évi országos összeírások, az úrbérrendezés során keletkezett iratanyagok 
és a józsefi népszámlálás Torna megyei eredményei tekintetében minden esetben az eredeti levéltári forrásokat 
használtam.
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új regula szerint, amely a szádvári uradalom falvaiban a legelterjedtebbnek tekinthető, minden 

féltelkes  gazda  marhával  heti  egy  napi,  gyalogszerrel  pedig  heti  két  napi  munkára  volt 

kötelezve, s ezen kívül minden kvartás gazda 1 Rft. 42 krajcár cenzust is fizetett. A szilasi és 

a szögligeti válaszokból kiderül az is, hogy a  „helységnek ház hellyei kvártára vannak fel  

osztva, a hoz képest egy egy kvártátúl minden Gazdának Esztendeig való praestátiója áll Rft.  

1  Xr.  42.,  a’  kötelességet  penig  teszik  hol  gyalog,  hol  szekérrel  az  Uraság  Tisztyeinek  

parantsolattya,  és  Majorságnak  mivólta  szerint…”.  A  szögligeti  kilenc  pontból  azt  is 

megtudjuk, hogy a „Mostani szokásban lévő adózás ez előtt 8 esztendővel szaporítatott, és a’  

Jobbágyi  kötelesség  is  öregbedett”. Hidvégardón,  amely  szintén  a  szádvári  domíniumhoz 

tartozott,  a  válaszok  3.  pontja  megerősíti  a  cenzus  uradalmi  egységét,  mert  itt  arról 

tudósítanak, hogy a féltelkes (két kvártás) jobbágyok „Esztendeig fizetnek három Rftokat, és 

16  pólturát”.  Itt  a  „Robotoknak  pedig  bizonyos  rende  eddig  nem  vólt,  hanem  amint  az  

szükség hozta magával, egy héten egy, kétt, néha három napot is dolgoztak, hol gyalogúl, hol  

pedig marhával”. A „parancs szerinti robotázás” különösen az Alsó járás falvaiban – a közép- 

és  kisbirtokosok  jobbágyai  körében  –  volt  azonban  általánosan  elterjedt:  Barakonyban, 

Becskeházán,  Dobódélen,  Égerszögön,  Komjátiban,  Lenkén,  Nádaskán,  Petriben, 

Szentandráson,  Szilicén,  Szögligeten,  Szőlősardón,  Teresztenyén  és  Varbócon  is  ezt 

említették meg a robottal kapcsolatban. Barakonyban minden gazda 2 forint cenzust fizetett a 

földesúrnak, s „gyalog vagy igás robotot annyiszor végezték, ahányszor a parancsot kiadták”. 

Szepessy  László  birtokain  a  jobbágyok  általában  nem  fizettek  cenzust,  hanem  „egyedül  

gyalog és szekérrel a’ parancsolatnak mivóltához képest robotoztak”, a taksás jobbágyai 2 

Rft. cenzust fizettek, 1/7 természetbeli dézsmát és ezen kívül „hat napot szekérrel, hat napot 

pedig  gyalogsággal” még  robotoltak  is  (Dobódél).  Szepessy  nádaskai  jobbágyainál 

megemlítették azt is, hogy a parancsolat szerinti roboton kívül a  „szekerezést, azaz hosszú 

útazást, négyszer, ollykor öttször is véghez vitték esztendőt által, de mindenkor czimborával”,  

de  a  becskeházi  jobbágyainak  aránytalanul  nagy  robbotterheit  is  jól  megvilágítják  a 

vallomások: 

„Ad 6um.  Tekintetes Szepessy László Consiliárius Úr emberi,  idejét,  és mennyiségét  meg nem 

mondhattyák, nem levén annak rendi, és ideje meg határozva, mert télen által is fa hordásban, de 

kivált nyáron által szőllő munka, szántás, kaszállás, aratás, és kivált szüretkor minden második 

Esztendőben Hegy allyára, és több szomszéd Vármegyékben lévő szőllőkhöz noha Czimborával, 

mind az által, hol ött, hol penig hat hétig tartó ideig robottozniok kellett; e mellett nyáron által 

138



egyszer,  sőtt  többször is Miskoltzra hoszszú útra,  tudni illik,  donga, és abroncs levitel,  onnan  

penig borok fel hozása végett ki parantsoltattak.”373

A sor még folytatható, néhány általánosítható észrevételt azonban már az eddigiek alapján 

is lehet tenni. Az örökös jobbágyok robotkötelezettsége általánosnak mondható, s amennyiben 

nem fizettek cenzust,  a robotot olykor korlátlanul igénybe vehették a földesurak. A taksás 

jobbágyok,  a  „szabad  emberek”  megváltották  a  robotkötelezettségüket,  de  még  így  sem 

nyertek mindig teljes mentességet a robot alól. A  summás  megváltás, illetve a taksás vagy 

summásfalu-adózás  nem  terjedt  el  a  megyében,  jóllehet  a  kápolnaiak  például  a  kilenced 

helyett együttesen fizettek 17 rajnai forintot, de ők egyébként is csak a Keglevich-uraság „hét 

szőllejének” munkálatait  végezték,  s sem cenzust nem fizettek,  sem érdemleges  robottal  a 

szőlőmunkán kívül nem tartoztak.374 

A  petri  jobbágyok  folyamodványa  földesuraikhoz,  Bárczay  Józsefhez  és  Ferenchez, 

azonban  már  az  új  idők  új  szeleit  mutatja  az  úrbérrendezést  követő  években.  A  petri 

jobbágyok határozottan azt kérték, hogy „az mostani uj rendelés szerint való Urbariumban 

foglalt  robotoknak,  és  más  egyéb  adozassoknak  kivánságátul  aljanak  ell,  és  mas  nékünk 

könnyebb móddal  lehető Szolgálatokra,  és Fizetésekre velünk  lépjenek”. Ezt  követően hét 

pontban  foglalták  össze  az  általuk  kért  és  határozott  hangvételű  kérvényben  javasolt 

könnyítéseket, aprólékosan körülírva a szolgáltatások véghezvitelének mikéntjét. Az első pont 

alatt ezt írták:  „Tartozni fogunk tehát minden különös Gazda az emlitett Földes Urainknak  

kaszállásnak idején Kaszas hellyében, hatt, hatt marjásokat fizetnünk, e mellett.” A második 

pontban: „Aratás idején jo munka vehető aratóra a kik között hacsak négy kéve kötő is légyen  

harom hétig,  ugy Szűretre harmadfél  hétig a Hegy allára jó szedőtt  küldeni  köteleztetünk  

mellyeknek   mind  Szűretnek,  mind  aratásnk  idején  élelmekre  a  Földes  Urasság  fog  

vigyázni.”375 Nem  nehéz  elképzelni,  hogy  a  „könnyítések”  előtt  a  Bárczayak  valóban 

kizsigerelhették  jobbágyaikat.  Látható  tehát,  hogy  az  egyfalvas  (Bárczay,  Tomka)  vagy 

néhány falvas (Szepessy) földbirtokosok aránytalanul nagyobb mértékben vették igénybe a 

jobbágyok  munkaerejét  és  úrbéri  szolgáltatásait,  mint  az  uradalmak.  Az 1770-es  években 

azonban itt is változásnak lehetünk szemtanúi, s az új szerződések kötése és az urbáriumok 

felülvizsgálata  napirenden  volt.  Árendás  szerződésekről,  mint  a  szomszédos  Gömörben, 

azonban nincs tudomásunk,376 jóllehet egy-egy falu tartozásait részben vagy egészben meg 

tudta váltani, ahogy azt a következőkben bemutatom. 
373 MOL Dep. Urb.: Becskeháza.
374 MOL Dep. Urb.: Kápolna.
375 ŠOBA KE, TŽ I.: 461/1773. május 26. (kr. 202).
376 Ila B. 1938. 73–84.
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Az újratelepített falvak kedvezményeit és kiváltságait Horváti és Rákó példáján mérhetjük 

le. A horváti úrbéresek mind taksások voltak („ki vévén három vagy négy Jobbágyokat”), s 

egy esztendei taksájuk 3 Rft. volt, amely mellett 12 napi igás és ugyanannyi gyalogrobottal 

tartoztak. A zsellérek, akik házzal és marhával is bírtak, fél és másfél forint közötti összeget 

fizettek, és egy esztendőben két igavonó állattal nyolc napi igás és nyolc napi gyalogrobottal 

tartoztak.  Rákón  a  taksások  ugyanannyit  fizettek  cenzusban  (mindkét  falu  a  tornai 

uradalomhoz  tartozott),  mint  Horvátiban,  de  a  zsellérek  adójáról  és  robotjáról  itt  azt  is 

megtudjuk,  hogy  a  „Marhás  Zsellérek  Rft.  1  Xr.  30.,  Marhátlan  Zsellérek  pedig  Rft.  1.  

fizetnek;  Robotot  e  mellet  az  egész  Házhellyesek,  Marhás  Zsellérek  Marhájokkal;  a’  

marhátlanok ellenben gyalog végzik, és teszik a Földes Uraságnak”.377

A  kilencedet,  azon  kevés  kivételtől  eltekintve,  ahol  megváltották,  szinte  minden 

településen minden terményből  „kiadták”.  A már említett  Kápolnán kívül két  Felső járási 

újratelepült falu, Derenk és Falucska kiváltságai közé tartozott, hogy a falu lakói a tavaszi és 

az őszi gabonából, bárányból és méhből adandó kilencedet egy összegben, 28 rajnai forinton 

(Derenk), illetve 15 aranyon (Falucska) megváltották.378 A dézsma azonban a települések egy 

részében nem kilenced volt, hanem heted (Dobódél, Égerszög), olykor részben heted, részben 

kilenced  (Perkupa).  Azokon  a  településeken  pedig,  ahol  a  földesúr  „árendálta”  a  tizedet 

(„Királyi Dézsma”), ott ötödöt szedtek a különböző terményekből (Görgő), de ezt olykor a 

kuriálisnak minősített,  régi időktől tizedmentes helyeken is megtették (Barakony),  csakúgy 

mint egyes kuriálisnak összeírt falvakban a zálogos földesurak.

A zálogos földesurak mohóságára és a jobbágyság helyzetének nagyfokú rosszabbodására 

következtethetünk  a  zálogba  adott  falvakban,  illetve  jobbágytelkeken.379 A  rákói 

jegyzőkönyvek  panaszából  is  kiviláglik  az  őket  ért  korábbi  jogsérelem,  miszerint  a 

„kilencedbéli Dézmálás csak két esztendővel ennek előtte kezdődött, mert annak előtte noha 

Curialis Helység légyen, mind azon által az előbbeni Zálogos Földesuraságok ötödöt minden 

féle életbűl desumált a Lakosokon”.380

Összességében  tehát  nagyon  különböző  volt  a  jobbágyság  helyzete  az  egyes 

településeken, s azokon belül is igen lényeges eltérések voltak a különböző földesurak szerint. 

A szolgáltatásokat és a robotot részben vagy egészben megváltó taksás jobbágyokat az örökös 

jobbágyok többnyire  már  szabad embereknek nevezték,  jelezvén a köztük levő igen nagy 

különbségeket.  Jellemző módon  az újonnan telepített  jobbágyok  már  szinte  kivétel  nélkül 
377 MOL Dep. Urb.: Horváti, Rákó.
378 MOL Dep. Urb.: Derenk, Falucska.
379 A zálogba adott gömöri  falvak és a zálogbirtokon élő jobbágyság hasonlóan sanyarú helyzetére a 17–18. 
században Ila Bálint is felhívta a figyelmet. Lásd Ila B. 1976. 339–340.
380 MOL Dep. Urb.: Rákó.
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szabadmenetelű  és  taksás  státust  tudtak  kivívni  maguknak  új  földesuraiknál,  ez  azonban 

előnyösen hatott vissza a „régi” örökös jobbágyok követeléseinek alátámasztására is.

D. A parasztság kereskedelmi és kiegészítő jövedelemszerző tevékenysége a 18. század utolsó 
és a 19. század első harmadában 
Az  1767-ben,  Mária  Terézia  utasítása  értelmében  elrendelt  úrbérrendezés  során  készült 

adatfelvételek közül a kilenc kérdőpontra adott válaszok különösen nagy jelentőséggel bírnak 

a kiegészítő tevékenységformák és az árucsere-kapcsolatok felmérésében. Az úrbérrendezés 

Torna  megyei  írásos  kiegészítő  dokumentációjának  adatait  településenként  táblázatba 

foglaltam, hogy könnyebben összevethetők legyenek az egyes kistájak, alrégiók, települések 

egymással. Három fő vizsgálati csoportot különítettem el: 1. Piacközpontok, vásáros helyek 

és régiók; 2. A tornai parasztság kereskedelmi tevékenysége; 3. A tornai parasztság kiegészítő 

tevékenységformái. (Lásd a Függelék XI., XII. és XIII. táblázatát.)

A Felső járás legfontosabb piacközpontjai voltak a 18. század utolsó harmadában a kilenc 

kérdőpontra  adott  válaszok  szerint:  Rozsnyó,  Szomolnok  és  Mecenzéf  (Alsó-Mecenzéf). 

Szomolnokot  a  derenkiek  kivételével  mindenütt  megemlítették  többségében  az  eladás 

helyszíneként, s féltucatnyi esetben munkalehetőségként is. (Függelék XI. táblázata.) Abban a 

9 esetben,  amikor  Rozsnyóval  együtt  említették  piachelyként,  mindig  Rozsnyót  említették 

elsőként, amelyet a táblázatban a félkövér szedés jelöl. Mecenzéf piacközponti jelentősége a 

Felső  járás  települései  számra  –  a  válaszokban  való  előfordulási  gyakoriságát  tekintve  – 

megelőzi  Rozsnyót  is,  s  Szomolnok  után  következik.381 Mindhárom várost  csak  Dernőn, 

Görgőn,  Jabloncán  és  Lucskán  említették  meg  piachelyként.  Rozsnyó,  Szomolnok  és 

Mecenzéf  piacain  elsősorban  „eladás”-t  említettek,  mint  például  Barkán:  „Rosnyó  és 

Szomolnok közel lévő Városokban, a’ kinek mi el adni valója vagyon, hasznosan eladhattya.” 

Ájon,  Görgőn,  Méhészen,  Szádelőn,  Udvarnokon,  Újfalun  és  Zsarnón  azonban  már 

„adásvevés”-t  vagy  „kereskedés”-t  említettek.  Az  adásvételnél  azonban  a  három  nagy 

bányavároson  kívül,  a  három  Bódva-völgyi  régión  belüli  mezővárost,  Jászót,  Szepsit  és 

Tornát is mindig megemlítették: „Közell levő mező és Bánya Városok, úgy mint Szomolnok, 

Stósz,  Mettzencéf,  Jászó,  Szepsi,  Torna alkalmatosak  és hasznosak,  ezen Helység adására 

vevésére”  (Udvarnok).  Néhány  még  közel  fekvő,  de  a  régió  települései  számára  kisebb 

fontossággal  bíró szepesi  várost,  Stószt,  Iglót  és Svedlért  is  piachelyének vallotta  a Felső 

járási  falvak  majdnem fele,  Jászó,  Szepsi  és  Torna  azonban  megelőzi  ezt  a  csoportot  az 

381 Szomolnok Bácskai Vera és Nagy Lajos vizsgálatában az első faktorérték szerint rangsorban (115.) megelőzi 
Alsó-Mecenzéfet (132.), az összesített rangsorban azonban már lényegesen elmarad a 90. helyen álló Mecenzéf 
mögött, s csak a rangsor IV. kategóriájának végén, a 128. helyen áll. Bácskai V. – Nagy L. 1984. 107, 124–125.
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említett piachelyek előfordulási gyakoriságát tekintve. Galgóczi Károly az országos vásárok 

között az abaúj-tornaiakról is megemlékezett: 

„Legnevezetesebb baromvásár a szikszói, a jászói és nagyidai pedig különösen sertésekre nézve 

hires: ugyszinte igen népes vásárokat tart Göncz és Szepsi.”382

A Keglevich  Ádám által  Torna  mezővárosnak  adományozott  szabadságos  levélben öt 

országos vásárt soroltak fel a hatodik pont alatt:

„Mivel  hogy esztendő által  ott  Vásár  fog  esni,  úgy mint  Gyertya  Szentelő  Boldog Aszszony 

Napjára,  Szent  Jósef  Napjára,  Szent  Kereszt  feltalálása  Napjára  Második  Vasárnap,  Szent 

Háromság nap után, és Szent Egyed Napjára…”.

A hetipiacoknak  és  vásároknak  azonban  sok  tekintetben  nagyobb  jelentősége  volt  az 

országos vásárokénál éppen a rendszeres árucsere lehetősége miatt.  Gömörben Galgóczi is 

„csak”  hetivásárként  említette  a  rozsnyóit  a  rimaszombati  mellett,  hangsúlyozva,  hogy 

„Putnok  piacza  és  hetivásárai  gabonára  nézve  első  helyen  állanak”.383 Szepes  és  Gömör 

megyét Galgóczi a „Legdrágább megyék” közé sorolta. Szepesben Szomolnokot, Gömörben 

pedig Putnokot és Rozsnyót jelölte meg legnagyobb piacként, ez tehát összecseng az úrbéri 

vallomások adataival. Abaúj-Tornát az „Olcsóbb megyék” csoportjába helyezte, s Göncöt és 

Mecenzéfet említette legdrágább, Szikszót a legolcsóbb és Kassát a legnagyobb piacának.384

A 19. század végén Gönc nagyközségnek öt országos vására és minden hétfőn hetivására 

volt, Nagyidának hetivására nem, csak négy országos vására volt, hasonlóképpen Jászónak sem 

volt hetivására, viszont öt országos vásárt tartottak (márc. 12., máj. 7., jún. 22., szept. 27. és dec. 

13.), Alsómecenzéfen minden pénteken hetivásárt tartottak, s négy országos vásárnapja is volt 

(ápr. 16., júl. 5., szept. 6., nov. 29.), Szepsiben szintén minden pénteken volt a hetipiac napja, s 

hat országos vásárt tartottak a nagyközségben (febr. 25., ápr. 11., jún. 3., júl. 11., okt. 31., dec. 

23.),  csakúgy,  mint  Tornán (febr. 4.,  márc.  19.,  máj.  1.,  szept.  1.,  okt.  26.,  nov.  25.),  ahol 

hetivásár viszont nem volt. Szikszó nagyobb kereskedelmi jelentőségét jól mutatja, hogy két 

hetivásárt  is  tartottak,  keddenként  és  péntekenként,  s  ezeken  kívül  öt,  jelentős  országos 

vásárnapja is volt az egykori mezővárosnak (febr. 3.,ápr. 30., júl. 17., szept. 1., nov. 6.).385

Szembetűnő Kassa hiánya az 1771. évi vallomásokban, annál is inkább, mert az 1828-as 

országos összeírásban a Felső járás 11 településén,  köztük Tornán is piachelyként  jelölték 
382 Galgóczi K. 1855. 141.
383 Galgóczi K. i. m. 144.
384 Uo.  145.  Abaúj-Tornánál  megjegyezte  még  a  következőket:  „…Alsó-Meczenzéf,  Jászó  hetivásárait  a 
szepesiek is különösen gabonáért nagy számmal látogatják: de Kassának hetivásárai legnépesebbek.” (Uo. 144.)
385 ŠOBA  KE,  ATŽ–P.:  543/X.  171  (1884).  „Kimutatás  Abaúj-Torna  vármegye  területén  tartatni  szokott 
országos és heti vásárok napjairól.”
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meg a helybeliek.386 (Lásd a Függelék XIV. táblázatát.) Azt is meg kell állapítanunk azonban, 

hogy  Kassát  1828-ban  egyedül  egy  településen,  Ájon  említették  meg  elsőként,  s 

Alsómecenzéfet a Felső járásban ugyanannyiszor nevezték meg piachelyként, mint Kassát.387 

Az  „Observationes”  részben  az  egyes  településeknél  szereplő  piachelyek  azonban  szinte 

mindenütt  távolsági  sorrendben vannak  feltüntetve,  így  az  első  említésnek nem 

tulajdoníthatunk kivételes jelentőséget.388

Az Alsó járáshoz tartozó falvakban néhány fontos különbséget fedezhetünk föl a Felső 

járáshoz  képest  a  Függelék  XI.  táblázatából:  Rozsnyó  szerepe  hangsúlyosabbá  vált,  a  21 

településből  14-ben  piachelyüknek  vallották,  s  Szomolnok  piacközponti  súlya  sokkal 

csekélyebb, mint a Felső járásban, melynek nyilván nagyobbrészt a földrajzi távolság volt az 

oka.  Mecenzéf előfordulása a válaszokban szintén csekélyebb,  de még mindig jelentősnek 

tekinthető.  Az  igazán  jelentős  különbség  azonban  a  Függelék  XI.  táblázatának  Miskolc, 

Sajószentpéter,  Szikszó  oszlopaiban  látható.  Míg  a  Felső  járásban  mindössze  Derenken, 

Horvátiban,  Körtvélyesen,  Újfalun,  Vendégiben  és  Zsarnón  sorolták  fel  Miskolcot  vagy 

Szikszót  piachelyként,  addig  az  Alsó  járás  falvaiban  a  három  várost  szinte  mindenhol 

megemlítették  Borzova,  Jósvafő  és  Szilice  kivételével.  Petriben  miskolci  és  szikszói 

adásvételt,  Varbócon pedig az eladást  emelték ki a válaszokban. A többi falunál  Miskolc,  

Szentpéter és Szikszó együtt fordul elő, s minden esetben vásárlást, vételt említettek: hatszor 

Miskolcot, tizenegyszer pedig Szikszót jelölték meg elsőként.

Az Alsó járás falvaiban adott válaszokból e települések lakóinak közvetítő kereskedelmi 

funkciója emelkedik ki. A Felső járási uradalmi, bányászati, ipari tevékenységekhez hasonló 

kiegészítő  jövedelemszerzési  lehetőség  itt  nem  volt,  viszont  az  Alföld  és  a  Felföld 

határterületeként jó lehetőség kínálkozott a közvetítő kereskedelem kiaknázására. 

A 296. lábjegyzetben szereplő táblázatból látható, hogy a környező jelentősebb és kisebb 

piacközpontokban mindössze 49 kereskedőt mutattak ki 1828-ban, melyből 31-et Miskolcon 

mutattak ki. 389 A többi városban mindössze néhány kereskedőt említenek – Rozsnyón is csak 

386 MOL Arch. Pal., Conscr. Regni.: Comitatus Tornensis.
387 Kassa kereskedelmi, ipari és népességi mutatók szerinti jelentőségére 1869-ben lásd Csató T. é. n. 183.
388 Néhány kivétel azért előfordult: Barakonynál és Becskeházánál Rozsnyót (5 ¼ mérföld) említették Mecenzéf 
(3 2/4, ill. 3 mérföld) előtt; Görgő és Szögliget esetében Mecenzéfet (3 1/2, ill. 5 mérföld) Rozsnyó (3, ill. 4 ½ 
mf) előtt. Érdemes azokat az eseteket megvizsgálni, amikor a piachelyek azonos távolságra voltak, hogy ekkor 
melyeket  nevezték meg először (bár  döntő jelentőséget  ennek sem tulajdoníthatunk, mert  pl.  míg Perkupán, 
Kápolnán megemlítették Miskolcot, addig Dobódélen nem, de ez nyilván nem jelenti azt, hogy ne lett volna 
piacközpontja): Kassa-Rozsnyó sorrend: Áj (4 mf); Mecenzéf-Rozsnyó sorrend: Méhész (3 2/4 mf), Dobódél, 
illetve Rákó (5 mf); Rozsnyó-Miskolc sorrend: Perkupa (5 mf).
389 Az  alábbi  táblázatban  foglaltam össze a  Torna  megyei  települések  fontosabb  megyén  kívüli  mezővárosi 
piachelyeit  és  piacközpontjait,  amelyeket  1771-ben  vagy  1828-ban  megemlítettek,  s  az  1828.  évi  országos 
összeírás  főbb  csoportjainak  adatait  is  feltüntettem  (Edelényt  és  Szendrőt  ugyan  nem  említették,  de  más 
forrásokból tudjuk, hogy vásáraikat rendszeresen látogatták, ezért bevettem őket a táblázatba). 
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ötöt! –, akik közül többen uradalmi haszonbérlők, kocsmárosok, szatócsok voltak. A miskolci  

Görög Kompánia tagjai elsősorban nem gabonával, s a paraszti árucsere jellemző termékeivel 

kereskedtek,  hanem  többnyire  borral,  gyári  termékekkel,  edényekkel,390 Bécsből  érkező 

gyarmatáruval.391 A  legtöbb  kereskedőt  a  Felvidék  északkeleti  részén  a  19.  század  első 

felében Kassán mutatták ki,  szám szerint mintegy 280 főt,392 amelynél  többet csak Pesten, 

Pozsonyban,  Újvidéken  és  Budán  írtak  össze  1828-ban.  A  közeli  bányavárosokban  és 

mezővárosokban viszont együttvéve  is  csak a kassai  kereskedők számának kevesebb mint 

ötödét írták össze 1828-ban. A hivatásos kereskedők térségbeli hiányára már Bácskai Vera is 

felhívta a figyelmet,  s Kassa térségbeli kiemelkedő jelentőségét e tekintetben elsősorban a 

különböző  nagy  tájegységek  forgalmának  összekapcsolásával,  valamint  a  lengyelországi 

kereskedelemben  játszott  fontos  szerepével  magyarázta,  gabona  szempontjából  pedig 

elsősorban mint elosztó központot jellemezte.393

A tornai  paraszti  kereskedőknek tehát  nem volt  igazán jelentős konkurenciája a térség 

gabonakereskedelmében,  melyet  a  kilenc  kérdőpontra  adott  válaszok megerősítenek.394 Az 

Alsó  járás  falvaiból  a  miskolci,  szentpéteri  és  szikszói  vásárokba  „szekereztek  le”  a 

parasztgazdák vagy családtagjaik,395 ahol gabonát, többnyire búzát vásároltak és azt a saját 

termésükkel  (leginkább búzát,  kétszerest,  rozsot és zabot  termesztettek)  együtt  a rozsnyói, 

mecenzéfi vagy kisebb a jászói, szepsi, szomolnoki és tornai piacra szállították eladni. (Lásd a 

honoratior civis colonus inquilinus subinqulinus opifex mercator quaestor
Alsómecenzéf – – – 200 50 39 – 2
Edelény – – 74 98 22 11 1 –
Jászó – – – 94 6 33 – –
Miskolc 19 – – 1247 376 332 25 6
Rozsnyó 18 197 – 212 186 264 5 –
Sajószentpéter – – 66 159 30 11 3 –
Szendrő 1 – 61 165 24 23 3 1
Szepsi – – – 75 15 52 – –
Szikszó – – 46 113 37 15 1 –
Szomolnok 7 72 – – 33 81 2 –

Összesen 45 269 247 2363 779 861 40 9

A tornaiaik megyén kívüli piacközpontjainak rendi-foglalkozási csoportok szerinti megoszlása (1828)Piacközpontok 
és piachelyek

Forrás:  MOL Arch.  Pal.,  Conscr.  Regni.:  az  1828.  évi  összeírás  Abaúj,  Borsod,  Gömör  és  Szepes  megyei 
településenkénti tabellái.
390 Szendrei J. 1911. 732–733, 806. A miskolci fazekasipar hanyatlására lásd Vida G. 1999. 81–82.
391 Horváth R. 1997. 134–164.
392 Bácskai V. 1988. 211., Eperjessy G. 1988. 1988. 65. A kassai piacon megjelenő zsidó kereskedőkre, akik 
nagyobbrészt Rozgonyban laktak lásd Czoch G. 1997. 90.
393 Bácskai V. i. m. 37–38.
394 A Mária Terézia-féle kilenc pontos vizsgálat válaszai alapján Takács Péter és Udvari István is körvonalazta a 
tornaiak közvetítő kereskedelmi tevékenységét. (Takács P. – Udvari I. 1989. 54–59.) A „kenyérnek szűkében 
lévő  Felvidék”  déli  szegélyének  keresletét  már  Wellmann  Imre  is  említette  áttekintő  összefoglalásában. 
(Wellmann I. 1979. 73.)
395 A családtagokkal való közös kereskedést jól szemlélteti Kertész István, a szomszédos martonyi parasztgazda 
naplója a 19. század utolsó harmadáról. (Rémiás T. 1999. 728–744.)
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Függelék  XI.  és  XII.  táblázatát.)  Égerszögön,  Jósvafőn,  Kápolnán,  Petriben,  Szinen, 

Szögligeten,  Szőlősardón,  Tereszetnyén  csak  Rozsnyót  említették  eladási  piachelyként az 

összeíráskor, míg Dobódélről, Perkupáról, Szilasról már Mecenzéfre is eljártak a termékeket 

eladni. Dobódélen  „valamit Szikszó, Szent Péter, és Miskolcz Várossiban kereskedés végett  

vásárlanak,  mind  azokat,  magok  földjök  termésével,  hol  Rosnyó,  hol  pedig  Meczenzéff  

Várossiban viszik, és hordják el adás végett”.396 Égerszögön, s a már említett,  a Bódvától 

nyugatra, Rozsnyóhoz közelebb eső falvakban általánosan a következőket említették a falu 

lakói 1771-ben:  „Szikszó, Miskolcz, Szent Péter Városokban vesznek búzát, mellyet el adás  

végett,  magok  főlgyök  termésével  Rosnyóra  visznek,  és  hasznosan  distrahálhatnak.” 

Becskeházáról, Komjátiból és Lenkéről a három városban vásárolt búzát szintén a  „magok 

főlgyök”  termésével”  Szepsibe,  Jászóra  és  Mecenzéfre  hordták  eladni.397 (Hasonlóképpen 

Nádaskán is, csak ott Szepsit nem sorolták fel a válaszokban.)

A  19.  század  közepén  a  nyerészkedő  vidéki  szekeresekről  a  Miskolczi  Értesítő  1846. 

évfolyama alapján a város monográfusa, Szendrei János is beszámolt. A szekeresek ugyanis a 

kofákhoz  hasonlóan,  korai  vásárlásukkal  felverték  az  árakat,  s  ezért  1846.  július  12-én 

elrendelték, hogy:

„…mindazon külső megyei szekeresek, kik egyedül nyerészkedés, ’s kereskedés végett kivánják az 

életet megvásárolni,  egyenesen azon tilalom alá esnek, melly alatt vagynak a’ Miskolczi Kofák, 

tudniillik valamint a’ Miskolczi Kofák a’ szerint a’ külső megyei  Szekereseknek, kik tudniillik 

nyerészkedés miatt  vásárolnak termesztményeket,  pénzbeli  büntetés terhe alatt  Szent-Györgytől 

Szent-Mihály  napig  8-ig,  Szent  Mihály  naptól  Szent  Györgyig  reggeli  9  óráig  tiltatik  és 

tilalmaztatik a’ termesztmények megvásárlása, mellyre  való nézve felszóllíttatnak leginkább a’ 

buzavásárban  lakos  kereskedők,  hogyha  illyeténféle  szekereseket  termesztményeknek 

felpénzelésében,  vagy  alkudozásában,  avagy  már  megvásárlásában  is  tapasztalandanak  a’ 

megszabott időn alól, az eránt a’ Középponti Főszolgabírói hivatalnak tégyenek jelentést.”398

A fenti idézetből kiviláglik a paraszti szekeresek nagy aránya – köztük a tornaiak minden 

bizonnyal  szép számmal voltak feltalálhatók –, akik a rendeletből kitetszően már a hajnali 

órákban megjelentek a búzavásár helyszínén [a mai Búza téren – P. P.], s igyekeztek a jobb és 

nagyobb mennyiséget felvásárolni,  hogy minél hamarabb indulhassanak vissza a megrakott 

szekereikkel. A paraszti kereskedők tevékenysége nemcsak  árfelhajtónak bizonyult,  hanem 

sértette  a  miskolci  gabonakereskedők  érdekeit  is,  ebből  egyértelműen  kiviláglik,  hogy 

396 MOL Dep. Urb.: Dobódél.
397 MOL Dep. Urb.: Égerszög, Komjáti, Lenke.
398 Szendrei J. 1911. 778.
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szerepük  a  régiók  közötti  gabonakereskedelemben  19.  század  közepén  sem  lehetett 

lebecsülendő.399

Néhány településen az ipari termékkereskedelem is jelentős volt, elsősorban a fakészítményekkel 

való piacozásra találunk példákat. Varbócon a következőket jegyezték föl: „Rosnyó Várossa nem 

ollyan távol esik, hogy a’ föld gyümölcsét eladás véget, el nem vinnék, annyival is inkább mivel 

hasznossan el lehet mindent distrahálni; úgy nem külömben Szikszó, és Miskolcz Várossai is közel 

esnek, az holott szekér szerszámokat, egyéb fa edényeket és kenderből készült gyoltsot hasznossan el 

adhatnak.400 Barakonyban,  Becskeházán és Lenkén a vallomások alapján a paraszti  specialisták, 

bodnárok,  kádárok  és  bognárok regionális  fafaragó  központját  sejthetjük,  mert  mindhárom 

településen említették a jellegzetes, megmunkált fatermékeket: Barakonyban  abroncsot,  dongát és 

zsindelyt,401 Becskeházán dongát és abroncsot, Lenkén pedig abroncsot.402

Az Alföld felé a Bódva völgyén és Sajó medencéjén keresztül juthattak el a különböző földrajzi 

helyzetű tornai falvakból az Alföld északi részével határos vásárokba, ahol elsősorban az alföldi-

hegyvidéki munkamegosztás jellegzetes termékei cseréltek gazdát.403 A karsztvidék falvai előnyös 

helyzetben voltak a gabonafélék és egyéb mezőgazdasági termények északra történő „terítésénél”, 

míg a gömöri, abaúji és kisebb részben szepesi vásárokról kézművesipari cikkeket vittek „visszáru”-

ként.  A  paraszti  kereskedelmi  tevékenység,  az  eltérő  adottságú  régiók  között  termékcsere,  a 

kereskedelmi árrés kihasználása mindenképpen racionális kalkulációt feltételez, s egy olyan paraszti 

üzemszervezési stratégiát, amely a saját termelés eredményének értékesítésén kívül a felvásárolt 

termékek fuvarozására és eladására is kiterjedt az éves bevétel számbavételekor.404

A kilenc kérdőpont közül a negyedik volt az, amelyik a földesúri terhek bemutatásán kívül 

lehetőséget  adott  a  helyi  adottságok  ismertetésére,  az  úrbéri  szolgáltatásokon  túlmenő 

hátrányok, illetve „jobbító” körülmények felsorolására. Általában itt említették meg a tornai 

települések lakói a kiegészítő munka- és jövedelemszerzési lehetőségeiket. 

A Függelék XIII.  táblázatából  látható,  hogy a  Felső járás településein  élők számára  a 

szomolnoki kincstári rézvállalat, a Szomolnoki Negotiatio jelentette a kiegészítő, ipari jellegű 

tevékenységek  többségét.  A  telephelyen  végzett  napszámosmunkán  kívül  a  favágás,  a 
399 A miskolci piac gabonaellátására lásd Gyimesi S. 1967. 481–489. 
400 MOL Dep. Urb.: Varbóc.
401 „Pri tom y na dluhu cestu do Miskolcza dwa-razi, castokrat y tri razy pre Wino chodili, dolu iduc  obruce,  
duky,  Sindle  odwezi,  hore pak  Wino priwest  podluzni  bily.”  Az egyik  legzavaróbb  félrefordítás  az  említett 
fatermékeknél (abroncs, donga, zsindely) fordul elő a Rémiás Tibor által szerkesztett, Torna megyei forrásokat 
közreadó kötetben:  abroszt, terítőt, szőnyeget  fordítottak  abroncs  és  donga  helyett,  s hiba is akad az eredeti 
szöveg átiratában. (Rémiás T. 2002. 119.) 
402 MOL Dep. Urb.: Barakony, Becskeháza, Lenke.
403 Erre a termékcserére lásd a néprajzi anyag széleskörű hasznosításával Viga Gyula munkáit: Viga Gy. 1986. és 
uő. 1990.
404 Moson  vármegye  paraszti  kereskedelmének  jelentőségéről,  s  a  bécsi  piacra  szállított  terményeikről  lásd 
Horváth G. K. 2003. 29–53.
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bányamunka, a szén- és vasérc hordása, szállítása szintén részben a vállalat számára végzett 

munkát  jelentett.  A  Felső  járásban  tíz  faluban  is  említették  a  vállalat  számára  végzett 

bérfuvart,  amely szintén  nem lebecsülendő bevételi  forráshoz juttatta  e  települések  lakóit. 

Barkán  ezt  így  fogalmazták  meg  a  válaszokban:  „Az  Tekintetes  Szomolnoki  Negotiatio  

számára bérben vagyon alkalmatosságok az Alföldrűl gabonát fel hordani.”  Horvátiban és 

másutt  azt is hozzáfűzték,  hogy a földesúrtól is vásárolhatták ezt a gabonát, de a  „másutt  

vásárokon  meg vett életeket” vagy az alföldi vásárlást mindenütt hozzáfűzték, amelyből az is 

kiviláglik, hogy a Felső járási uradalmak eladásra szánt gabonamennyisége nem volt elegendő 

a  bányavállalat  munkásainak  ellátására,  s  az  Alsó  járáshoz  hasonlóan  kiterjedt  vásározási 

tevékenységre utal.

Almáson,  Derenken,  Görgőn,  Jabloncán,  Körtvélyesen,  Méhészen  és  Zsarnón  nem 

említették  a  szomolnoki  munkalehetőséget.  Közülük  Almáson,  Görgőn,  Jabloncán  és 

Körtvélyesen nagy szőlőhegyek és kiterjedt szőlőművelés folyt, amely a helybeli föld nélküli 

vagy kiegészítő napszámosmunkára szoruló rétegnek megfelelő munkalehetőséget és bevételi 

forrást jelentett.405 (A szőlők területi kiterjedésére Torna megye településein lásd a Függelék 

XXVI. táblázatát.) A munkalehetőségek közül (Függelék XIII. táblázata) tehát a szőlőmunka 

a közeli  szőlőkben, illetve a hegyaljai  kapálás és napszám volt  széles körben elterjedve a 

Felső  járás  településein.  Bányászati  tevékenység  elsősorban  az  Andrássyak  dernői  és  a 

Keglevichek  lucskai  hámoraihoz  kapcsolódóan  biztosított  munkalehetőséget,  elsősorban  a 

helybelieknek és a szomszédos falvak (Barka, Kovácsvágás) lakóinak.406

Az Alsó járásban a kiterjedt  szekerezésen kívül a  faszénégetés  és a  mészégetés  általános 

volt a falvak lakói körében, melyekkel a „magok sorsát jobbithattyák”.  A válaszok szerint 

megfelelő „kövek” valamint „omlás”, illetve „dőlt fák” bőségesen találhatók voltak a falvak 

többségében a mész- és szénégetéshez. A szőlőben végzett napszámosmunka is általános volt 

mindegyik  településen,  s  többnyire  a  helybeli  szőlőhegy  is  biztosított  megfelelő 

munkalehetőséget,  amint  azt  például  Szögligeten  írták:  „alkalmas szellejek vagyon bent a  

Helységben lakó és külső uraknak mellyek  kész pénzzel  dolgoztatván,  munkálódások után 

pénzkeresésben jó mógyok vagyon”.407

Borzován, Égerszögön, Perkupán és Szilicén a gömöri hámorok számára végzett favágást 

is  megemlítették:  „Nemes  Gömör  Vármegyében  lévő  szabad  Hámorokhoz  kivántató  fa 

405 Az 1715. és az 1720. évi összeírásokban az extraneusok nagy száma is mutatja a Felső járás ezen településein 
a szőlő jelentőségét. Az extraneus-birtoklás problémájára és jelentőségére, s a vidéki szőlőbirtokosok szerepére a 
hegyaljai mezővárosok társadalmában lásd Orosz I. 1995. 42–57.
406 Az 1882-ben Gömörhöz csatolt települések bányászéletét  szemléletesen és átfogóan mutatja be a néprajzi 
anyag kiaknázásával Paládi-Kovács Attila. (Paládi-Kovács A. 1988. 5–50.)
407 MOL Dep. Urb.: Szögliget.
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vágással Határokon pénz keresésben  mógyok vagyon.” Ez a munkaalkalom és a járulékos 

fuvarozás általánosan elterjedt volt a bányák és vashámorok közelében lévő falvakban a 18–

19. században. Több helyen kiemelték a gyümölcsös kertek jelentőségét,  melyek általában 

szilvás  és  almás  kertek  voltak,  de  Varbócon  „minden  némű  gyümölcs  fákat”  említettek, 

melyeknek termését Rozsnyón értékesítették.

Nem szabad megfeledkeznünk a falvak egyik legfőbb bevételi forrásáról, az italmérésről. 

A települések egy részében bérelték a földesúrtól, máshol az év nagy részében (olykor egészében) 

a falusiak szabadon mérhették a bort. Petriben, Perkupán és Varbócon „szabad korcsma” volt, 

míg az Alsó járás településeinek többségében azt vallották, hogy „árendába bírják” a földesúrtól. 

A bor eladásból, a kocsmáltatásból származó jövedelem a falvak jövedelmének jelentős részét 

adta. Erre utalnak a 18. század végéről azok a néhány Alsó járási településről fennmaradt bírói 

számadások  (perceptio), amelyekben  a  kocsma  mellett,  a  szénaeladásból   és  a  gabona 

fuvarozásból  származó jövedelmeket említették legfőbb bevételi forrásként.

A  hátrányos  földrajzi  adottságok,  a  18.  században  még  mindenképpen  jelentős  földesúri 

kötelmek ellenére a tornai parasztság nem az alávetett és sorsába beletörődött jobbágyság képét 

mutatja a rendi korszak utolsó fél évszázadában. A tájföldrajzi lehetőségek maximális kihasználása 

a paraszti  fuvarozásban és kereskedelemben nyilvánultak meg legmagasabb szinten.  A nemesi 

kiváltságok szerzésének elzáródása után a földesúri terheknek a „szerződéses” enyhítésére, a függés 

„tágítás”-ára, s az úrbéri szolgáltatások fokozatosan pénzbeli taksával való kiváltására törekedtek. 

Ez, s a saját termelést kiegészítő munkalehetőségek széleskörű kombinációja mind azt támasztják 

alá, hogy a tulajdonosi, s olykor költözködési szabadságában is korlátok közé szorított jobbágyság 

tudatos és cselekvő részese volt a rendi társadalom felbontásának. Ezt a folyamatot – amely ugyan 

1848–49-ben  csúcsosodott  ki  politikailag  –  a  szívós,  napi  aprómunkán  kívül  a  tervezés,  a  

vállalkozói mentalitás és a kooperáció számtalan formája jellemezte.408

IV. A 19. SZÁZAD KÖZEPI TORNA MEGYEI TÁRSADALOM 
VIZSGÁLATÁNAK FORRÁSAI ÉS ADATBÁZISA

1. A 19. század közepén végrehajtott népszámlálások háztartási lajstromai

A. Az 1850-es, 1857-es és az 1869-es népszámlálások

408 A jobbágyfelszabadításra lásd Orosz I.  1998. 55–136. A mezőgazdaság 1848 utáni  tőkés fejlődésére lásd 
Szuhay M. 1998. 137–161. és Vörös A. 1976. 9–152.
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A történeti Torna vármegyére vonatkozó levéltári források közül kiemelkedő jelentőségűek a 

19. század közepének fennmaradt  népszámlálási  iratanyagai:  az 1850. évi és az 1857. évi 

„osztrák”  népszámlálások,  valamint  az  1869.  évi  első  hivatalos  magyar  népszámlálás 

lajstromai,  az  egy  házban  élők  név  szerinti  felsorolásával,  nemük,  születési  évük, 

vallásfelekezetük,  családi  állapotuk,  foglalkozásuk  és  a  jelen-,  illetve  távollevő  népesség 

feltüntetésével.409 Az 1869-es népszámlálás végrehajtásakor a fentiek mellett feltüntették még 

születési helyet, az írni-olvasni tudás fokát, a ház és a gazdasági épület helységeinek számát 

és  megnevezését,  valamint  a  házhoz  illetve  a  háztartásokhoz  tartozó  állatállományt.  Az 

1850/51-es  népszámlálás  bejelentési  ívei nem  maradtak  fenn,  de  a  településekről 

rendelkezésre  állnak  az  ún.  helységi  áttekintések,  amelyekben  minden  ház  és  azon  belül 

minden  lakófél  („Wohnpartei”)  külön  szám  szerint  szerepel.  A  háztartásfőket  (tkp. 

„lakófélfő”)  itt  csak  a  minden  településhez  mellékelt  helységbeli  marhaszám  táblája 

(„Viehstands-Tabelle  vom  Jahre  1850”)  és  egyéb  pótlólagos  források  alapján  lehet 

azonosítani. Az 1850. évi helységi áttekintésekben a foglalkozás az egyedüli kategória, amely 

a bejelentési ív alapján nem kapott helyet a házakat és lakófeleket kimutató összesítő íven, itt 

tehát kiegészítő források alkalmazása egyébként is szükséges. 

Az 1857. évi népszámlálás fölvételi íveiben a foglalkozási besorolásra egy 18 rovatból álló 

„foglalkozási  nómenklatúra”  készült,  amely  azonban  nem  alkalmas  a  pontos 

foglalkozásszerkezet  feltárására.  Egy  az  1857.  évi  népszámlálás  előírásaival  kapcsolatos 

magyarázó emlékirat szerint „a felosztásnak egyáltalán nem az a célja, hogy minden egyes rovat 

tartalmazza a maga abszolút számát. [...] A népszámlálásnak jelen esetben más feladata van, 

mégpedig relatív számok elérését óhajtja, vagy más kifejezéssel, csak azt akarja ábrázolni, hogy 

hogyan  oszlik  meg a  lakosság  foglalkozás,  ipar,  más  megélhetési  lehetőség  szempontjából. 

Ennek a felosztásnak sajátossága, hogy ott, ahol egy személy több foglalkozási ágba sorolható,  

vagy többféle jövedelmi ágból fakad megélhetési forrása, csak a leginkább figyelembe vehető  

foglalkozási  ág,  vagy  jövedelmi  forrás  szerint  lehet  besorolni.”410 A  „csak  a  leginkább 

figyelembe vehető foglalkozási ág, vagy jövedelmi forrás” szerinti besorolás természetesen tág 

értelmezési lehetőségeket adott a különböző felkészültségű összeíróknak, még akkor is, ha a 

besorolásra  vonatkozóan  egyértelműbben  rendelkezett  a  népszámlálási  utasítás.  Torna 

mezőváros iparűzőinek több nominális forrás segítségével történő azonosítása után az 1857. évi 

népszámlálás  foglalkozási  nómenklatúrájáról  és  a  háztartásfők  foglalkozási  besorolásairól 

megállapítható volt, hogy a rendi összeírások minősítő kategóriái és szemlélete nyilvánult meg 
409 ŠOBA KE, ATŽ II (1850–1861), Sčítanie Ľudu v r. 1857, A – župný náčelník, 6: ltsz. 92–315; ŠOBA KE, TŽ 
II. Správne orgány župy, podžupan, všeobecné spisy: Sčítanie Ľudu v r. 1869. ltsz. 193. (kr. 115–123.)
410 Dányi D. 1993. 135.
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az  1857.  évi  népszámlálás  foglalkozási  csoportjaiban,411 ahol  a  tulajdonosi  státus  volt  az 

elsődlegesen  meghatározó  besorolási  elv,  amely  közvetlen  rokonságot  mutat  az  1848 előtti 

adóösszeírások kategóriarendszerével: a colonus (jobbágy) a földbirtokos; az inquilinus (házas 

zsellér) a ház- és járadékbirtokos; míg a subinquilinus (házatlan zsellér) csoport a napszámos 

foglalkozási  rovatba  sorolva  jelent  meg.412 Torna  mezőváros  1857.  évi  népszámlálásának 

fölvételi  ívei  alapján a valós foglalkozásszerkezet  tehát nem állapítható meg.  A tulajdonosi 

státus (illetve annak hiánya) elsődlegessége (földbirtokos, ház- és járadékbirtokos, napszámos 

zsellér)  és  a  nem tulajdonosi  státuson  alapuló  foglalkozási  csoportok  (iparűző,  kereskedő) 

másodlagossága és esetenkénti keveredésük volt kimutatható Tornán a különböző foglalkozási 

csoportok besorolásának elemzésekor.413

Már  Keleti  Károly  felvetette,  hogy  az  1857.  és  1869.  évi  népszámlálások  országos 

eredményeit  tekintve  az  egyes  korabeli  „foglalkozási  kategóriák”  tartalmának azonossága 

megkérdőjelezhető.414 Példaként  említem  meg  a  Keleti  által  felsoroltakból  a  legkirívóbb, 

sokatmondó számbeli eltéréseket:  a ház- és járadékbirtokosok száma az 1857. évi 171 273 

főről 1870-re kevesebb, mint felére, 80 680 főre „csökkent”, a napszámosok száma 764 245-

ről  1 369 312-re,  majdnem  „kétszeresére  nőtt”,  a  másféle  szolgák  kategóriájába  soroltak 

száma 376 919-ről 1 143 075-re változott, ami több mint háromszoros növekedést jelentene 

stb. A földműveléssel  és iparűzéssel  foglalkozók arányainak „túlzott  mértékű növekedése” 

mögött  is  a  két  népszámlálás  különböző  célkitűzései  és  az  egyes  foglalkozási  kategóriák 

tartalmi  eltérései  állnak.  Torna  mezőváros  iparosainak  és  háztartásaiknak  vizsgálatakor 

kimutatható  volt  –  három  időmetszet  összehasonlításával,  illetve  kiegészítő  nominális 

források  bevonásával  –,  hogy  a  mezővárosi  önálló  kézművesek  több  mint  fele  ház-  és 

járadékbirtokosként,  egy  kisebb  hányada  pedig  földbirtokosként  szerepelt  az  1857.  évi 

népszámlálás  fölvételi  ívein, és csak mintegy harmadát  írták össze valóban iparosként.  Az 

1857. évi népszámlálás lajstromainak fenti fogyatékosságai az 1869. évi lajstromokkal és az 

egyházi  anyakönyvekkel  összevetve  helyesbíthetők.  Az  1857.  évi  és  az  1869.  évi 

népszámlálási  lajstromok  történeti  demográfiai  és  társadalomtörténeti  célú  együttes 

alkalmazásával részben az 1869. évi népszámlálás adatfelvételi hiányosságai is korrigálhatók. 

Így az 1857. évi fölvételi ívek rovatos foglalkozási nómenklatúráját a foglalkozási besorolás 

411 Pozsgai  P.  2000b. 32–34;  Tóth Z.  1987a.  78. A foglalkozási  statisztika fejlődésére  és a  népszámlálások 
foglalkozási csoportjainak összehasonlító vizsgálatára lásd Tóth Z. 1987a. 62–85., 1987b. 407–419.
412 A földbirtokos (Landbesitzer) csoportba került a kisbirtokos parasztság és a közép- és nagybirtokos nemesség 
is. A birtok nagyságáról egyik népszámlálás sem közölt adatokat, így az összesítő ívekből már nem lehetett a 
földbirtokosokat birtoknagyság alapján csoportosítani.
413 Pozsgai P. 2000a., 2000b.
414 Népszámlálás, 1869. 257.
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szempontjából sokkal megbízhatóbb 1869. évi népszámlálási lajstromok bejegyzéseivel (ahol 

a  háztartásfő  és  az  egyes  önálló  foglalkozással  bíró  családtagok  neve  mellett  többnyire 

szerepel hivatásának és foglalkozási viszonyának megnevezése is) lehet korrigálni. A lokális 

társadalom  mikrotörténeti  rekonstrukciója  során  ez  a  két  nominális  népszámlálás  lehet  a 

kiindulópont.  A  következőkben  azt  próbálom  bemutatni,  hogyan  lehetséges  a  két 

népszámlálás  lajstromainak  összevetése,  „közös  nevezőre”  hozása  és  milyen  lehetőségek 

vannak az adatok kontrollvizsgálatára.

B. A népszámlálások háztartási alapegységei: a lakófélháztartások

A két népszámlálás szerkezeti összehasonlításához az egyes foglalkozási csoportok tartalmi 

összevetésén  kívül  alapvető  fontosságú  a  háztartás fogalmának  tisztázása.  A  19.  század 

közepén, az osztrák abszolutizmus célkitűzéseinek megfelelően végrehajtott két népszámlálás 

(1850/51-ben és 1857-ben) elsősorban még mindig a katonai utánpótlás szempontjait tartotta 

szem előtt, de nagy előnyük, hogy a népességet házankénti gyűjtőlajstromokon írták össze, és 

e  Fölvételi  ívek  néhány  vármegye  településállományára  fennmaradtak.415 A  katonai 

szempontok  elsődlegessége  az  osztrák  államigazgatás  számára,  s  így a  katonai  utánpótlás 

biztosítása miatt a férfi népesség túlságos részletezése az összeíróívek szerkezetében jelentős 

hangsúlyeltolódáshoz  vezetett.  A  népszámlálások  célkitűzéseiből  kitűnik  az  is,  hogy  nem 

törekedtek a pontos foglalkozási viszonyok feltárására.416 

E két, az osztrák közigazgatási szervek által végrehajtott népszámlálás vezette be a lakófél 

fogalmát (Wohnpartei),  amely – mint már láttuk – tartalmában nem kapcsolható a korábbi 

népesség-összeírások  familia fogalmához,  amely  az  egy  fedél  alatt  élők  és  egy  asztalnál 

étkezők háztartási közösségét jelentette.417 A  lakófél mint népszámlálási  felvételi egység,  a 

népszámlálási  utasítás  szerint  a  nukleáris  családokat,  illetve  családmagokat  azonosította  a 

háztartással.

A lakófél az 1857. évi népszámlálásnak is alapegysége maradt, de használatában – a tornai 

és a szőlősardói összeírói gyakorlat  elemzése alapján – jelentősen eltért  az 1850. évitől.418 

Ekkor  a  gyakorlatban  már  nem  érvényesült  a  nukleáris  családok,  az  együttélő  rokon 

családmagok merev elválasztásának a szabálya, hanem a tulajdoni státus szerinti elkülönítés 

415 A brüsszeli (1853), párizsi (1855) és a bécsi (1857) nemzetközi statisztikai kongresszusok állásfoglalásai és 
irányelveinek alkalmazása még nem „épültek be” ebbe a két népszámlálásba. (Tóth Z. 1987a. 78–79.)
416 Az  1857.  évi  népszámlálás  bevezetésében  olvasható:  „Es  handelt  sich  hierbei  nicht  um  die  absolute 
Genauigkeit in Betreff der Eintheilung der Bevölkerung nach den Nahrungszweigen.” (Népszámlálás, 1857. V.)
417 A II. József által elrendelt népszámlálási utasítás Família fogalmára lásd: Thirring G. 1938. 150–151.
418 Pozsgai P. 2000a., Heilig B. 2000b.
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érvényesült  a  lakófélháztartásokra vonatkozóan. A „házbirtokos” szülő és házas gyermeke 

ekkor már többnyire ugyanabban a  lakófélben szerepelt a lajstromokon. A fiatal pár házon 

belüli  feltételezhető  térbeli  elkülönülését  Tornán  éppen  ezért  nem  választóvonallal  vagy 

másik  felvételi  ív  kitöltésével  jelölték,  hanem  a  szülőkhöz  (és  nőtlen,  illetve  hajadon 

testvéreikhez  képest)  néhány  sorral  lejjebb  írták  össze  őket.  Az  egy  házban  lakó  házas 

testvérek  azonban  szinte  kivétel  nélkül  önálló  „házbirtokosok”  voltak,  akiknek  családjait 

külön lakófélháztartásokként tüntették fel a lajstromon.

A  lakófélfogalom  formálisan  használatban  maradt  az  első,  már  a  magyar  statisztikai 

szervezet által  előkészített  és végrehajtott  1869-es népszámlálás idején is,419 jóllehet ekkor 

már  keveredtek  a  lakófél,  család  és  a  háztartás  fogalmai  a  különböző  utasításokban.  Az 

átvétel egyik oka lehetett, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia két felében, azonos időpontban 

végrehajtott  népszámlálások  összehasonlíthatóságát  tartották  szem  előtt.  A  korszak 

statisztikatörténésze ezt úgy fogalmazta meg, hogy „az 1869-iki népszámlálás osztrák mintára 

az elavult  lajstromos  rendszert  alkalmazta,  míg ellenben a két legutóbbi összeírás  egyéni-

lapokkal történt.”420 (Kiemelés az eredetiben.) A magyar népszámlálás utasítása nem tisztázta 

egyértelműen, hogy mit is jelent a  lakófél, s ez különösen akkor problematikus, amikor az 

számlálóbiztosok  az  egy  házban  együtt  élő  rokoni  csoportokat  választották  szét  „lakó 

felekre”.  Az  eddigi  fogalomtörténeti  vizsgálatok  alapján  megállapítható,  hogy  nagyon 

különbözőképpen  értelmezték  ezt  a  „felvételi  egységet”  (Aufnahme-Einheit). Néhány 

település  esetében  a  házon  belüli  reális  együttélési-függőségi  viszonyokat  tükrözte  a 

háztartások elkülönítése, míg máshol ez a szétválasztás nem mondható sem megalapozottnak, 

sem  következetesnek,  vagyis  nem  vette  figyelembe  a  fennálló  tulajdoni,  rokoni  és 

fogyasztási-termelési viszonyokat.

C. Az 1857. és az 1869. évi népszámlálások nominális háztartási lajstromainak 
összevetési lehetősége421

Az említett  két  népszámlálás  tehát  –  a  későbbi  népszámlálásoktól  eltérően  –  az  említett 

lakófélháztartásokat  tekintette  a  számlálás  alapegységének,  nem  az  egyént.  A  modern 

419 A „lakófél” kérdésére lásd még Faragó T. 1989. 439.
420 Bokor G. 1896. 139.
421 E két népszámlálás lajstromainak vizsgálata annál is inkább indokolt, mert a szórványos előfordulásokon túl, 
sok  helyen  nagyobb  területi-közigazgatási  egységekre  is  fennmaradtak  a  háztartási  gyűjtőlajstromok.  A 
szlovákiai  levéltárak  anyagának  feltárását  négy  körzeti  levéltárban  (Kassa,  Lőcse,  Besztercebánya  és 
Nagybiccse)  végeztem el.  Három felvidéki  megye  településeinek  háztartási  lajstromait  sikerült  megtalálnom 
(Zólyom, Szepes, Torna megyék és Abaúj megye hét települése), továbbá Túróc megye településeinek a községi 
összesítéseit, Gömör megyei ez irányú szlovákiai kutatásaim nem jártak eredménnyel.
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társadalomtörténeti kutatások számára ez nem lebecsülhető előnyöket is jelent a család- és 

háztartásszerkezeti  vizsgálatokra  nézve,  hisz  a  háztartási  lajstromon  szereplő  személyek 

általában könnyen áttekinthetők rokoni viszonyuk, életkoruk, családi állapotuk, a családhoz 

tartozó gyermekek száma, a jelenlévő idegen munkaerő vagy a bérlőcsaládok tagjai alapján. 

Az 1869-es népszámlálás fölvételi ívein a háztartásban együtt élő családtagokon és rokonokon 

kívül mindazok szerepelnek,422 akik a népszámlálás időpontjában, mint „nem családtagok” a 

háznéphez tartoztak.423 Az egyik alapvető különbség a két népszámlálás között a jelenlevő 

(tényleges)  és a  honos (jogi)  népesség számbavételének az eltérő  módja volt.  1857-ben a 

„helybeli illetőségűek” számbavételére törekedtek, 1869-ben viszont a ténylegesen jelenlévő 

népességet vették alapul a számláláskor, de feltüntették azt is, hogy helybeli vagy idegen-e az 

adott személy (legalábbis ezt célozta a népszámlálási utasítás). 1857-ben a honos népességről 

mutatták ki, hogy az illető jelen volt, avagy távol a népszámlálás időpontjában. Ez a „fordított 

logika”  korrigálható  és  a  két  népszámlálás  felvételi  íveinek  összehasonlító  elemzésével 

„közös nevezőre” (jelenlevő népesség) hozható. 1857-ben az iparos legények (segédek) és az 

inasok  (tanulók,  tanoncok),  szolgák,  szolgálók,  napszámosok  és  egyéb  jelenlévő  „nem 

helybéliek” kimutatása mind – a lajstromtól elkülönítve – a „helységbeli idegenek táblájában” 

történt.  A  házszámok  és  a  „lakófelek”  sorszámai  alapján  azonban  ők  is  besorolhatók  a 

megfelelő  háztartásokhoz.  A  családok  és  velük  élő  rokonaik  így  kiegészíthetők  a  „nem 

családtagok”  csoportjával.  Az  1857-es  népszámlálás  háztartási  ívein  mindig  pontosan 

meghatározták a rokonok háztartásfőhöz fűződő viszonyát, míg ugyanez már nem mondható 

el az 1869. évi lajstromokról: itt  egyes számlálóbiztosok feltüntették a rokonsági viszonyt, 

míg mások egyáltalán nem, s az utóbbiak vannak többségben. Egyik népszámlálásnál sem 

volt  a  rokoni  viszony  feltüntetésére  szolgáló  rovat,  de  az  1857-es  népszámlálás  ebben  a 

tekintetben lényegesen következetesebbnek tekinthető. 

Ez  átvezet  ahhoz  a  kérdéshez,  hogy  vajon  kit  tekintettek  1857-ben  idegennek  és  kit 

helybelinek.  Az  összeíró  biztosok  által  kötelezően  betartandó  császári  rendelet  szerint 

mindenki  honosnak  volt  tekintendő,  akiről  a  felvételi  ív  szerkesztésekor  „valamely  más 

községhezi  tartozása  be  nem  bizonyítatik”.  Az  1869.  évi  népszámlálás  végrehajtásánál 

helybelinek tekintették azt, aki legalább egy év óta állandóan helyben lakott és „más községbe 

való illetékességét  a számlálás alkalmával  ki nem mutathatja”.  Az 1857. évi népszámlálás 

„hagyatéka” még tetten érhető, de új elemként már megjelent a letelepedés, a huzamosabb 
422 A fölvételi (felvételi) ív kifejezést a népszámlálási lajstrom szinonimájaként használom (az eredeti megjelölés 
szerint).
423 A „házközösség” kifejezés hagyományosan a délszláv nagycsaládokra való alkalmazása miatt (pl. Tárkány 
Szűcs E. 1981. 445.) a „háznép” fogalommal jelölöm mindazokat a vérségi és affinális rokon, valamint nem 
rokon személyeket, akik egy adott időpontban a házhoz, mint háztartási egységhez tartoztak.
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helyben  lakás  időtartamának  beszámítása  is.  A  két  népszámlálás  eredményeinek  megyei, 

illetve  országrészenkénti  összehasonlítása  a  honosság,  a  jelen-  és  távollét  időtartama 

tekintetében csak nagyon korlátozott szinten valósítható meg.424

További  forráskritikai  célú  kutatásokat  igényel,  hogy  az  összeírók  milyen  szabadon 

értelmezték  az  egyes  népszámlálási  előírásokat,  milyen  műveltséggel  rendelkeztek  és  ez 

milyen különbségeket eredményezett  az egyes vármegyei összeírókörzetek adatszolgáltatási 

színvonalában.

A lajstromos  népszámlálás  már  említett  előnyei  mellett  bizonyos  fokú hátrányt  jelent, 

hogy  az  ilyen  típusú  számlálások  esetén  jelentős  súlyponteltolódás  figyelhető  meg  a 

lajstromon belül a háztartásfő javára. A háztartásban jelenlévő 14 éven aluli gyermekekről és 

a nőkről,  iskoláztatásukra illetve  foglalkozásukra nézve általában sokkal  sporadikusabb az 

adatközlés.  A  keresők  és  eltartottak,  önálló  keresők  és  segítő  családtagok  számának 

megállapítása olykor nehézkes, bár nagyobbrészt kitűnik a lajstromon együtt szereplő családi 

konstellációból.  Ebben a  tekintetben  különösen az 1857. évi  népszámlálás  „fölvételi  ívei” 

adnak  sematikus  tájékoztatást,  mert  a  „férfi  személyek  14  éven  felül”  és  a  „nők  és 

gyermekek” csak egy-egy összefoglaló rovatot kaptak a foglalkozási nómenklatúra végén. 

Az  1869.  évi  népszámlálás  lajstromai  –  sajnos  –  nem  adnak  felvilágosítást  a 

tulajdonviszonyokra, 1857-ben viszont a házbirtokosok személyét is feltüntették, ami a ház- 

és lakásstatisztikai vizsgálatok fontos feltétele (a ház beosztását itt azonban nem ismertették). 

Az állatállományt  1857-ben külön táblában foglalták össze, ahol azonban elkülönítették az 

állatokat „lakófelek” szerint, míg 1869-ben csak a számlálóbiztosok kisebb része bontotta szét 

az  állatállományt  a  házban  együtt  élő,  elkülönült  háztartások  szerint.  A két  népszámlálás 

nominális összevetésének hozadéka azonban már az eddigiek alapján is jól felmérhető.

A két – illetve az 1850. évi rekonstrukció után három – időmetszet összehasonlítása, az 

időbeli változás vizsgálatának természetesen nemcsak forráskritikai hozadéka van, hanem igen 

jelentős a társadalomtörténeti és történeti demográfiai haszna is. Az egyik legfontosabb előnye a 

több  időmetszet  nominális  összevetésének,  hogy  a  családok  életútjának,  életciklusának  az 

alakulását  követhetjük  ezáltal  nyomon,  amely  olyan  alapvető  társadalomszerveződési 

folyamatokat  világíthat  meg,  mint  például  a  háztartásban  együtt  élő  családtagok  és  nem 

rokonok számának és összetételének változása, a háztartásfőség váltásának jellegzetességei, a 

családból való kiválás és különálló háztartás alakítása, a munkaszervezet, az újraházasodás és 

az  öröklés  kérdései.  Az  egyes  időmetszetek  háztartástípusainak  a  különböző  társadalmi  és 

424 Népszámlálás, 1869. 2. A két népszámlálás eredményeinek összevethetőségére, illetve annak nehézségeire a 
honosság tekintetében lásd még Keleti Károly elemzését: Népszámlálás, 1869. 74.
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foglalkozási csoportok körében való előfordulási gyakorisága a háztartások szerveződése és a 

társadalmi-foglalkozási  státus  közötti  összefüggést  világíthatja  meg.  A  paraszti  közösségek 

család-  és  háztartásciklusai  fázisainak  elemzése  pedig  a  családi-  és  házassági  stratégiákat, 

valamint a rokoni kapcsolatháló szerepét tárhatja fel.425

Az 1857. és 1869. évi népszámlálások házankénti adatfelvételi ívei a mai Magyarország 

területén csak nagyon ritkán lelhetők fel, mert az első világháborút követően nagyobbrészt 

kiselejtezték  azokat.  Ritka  szerencsének  mondható,  hogy  Torna  vármegyére  mindkét 

népszámlálás  eredeti  háztartási  adatfelvételi  ívei  fennmaradtak.  Bár  e  forráscsoportot  is 

„történeti forrásként” kell kezelni, azaz felhasználhatóságát csak a kellő forráskritikai elemzés 

után lehet körülhatárolni, mégis a korabeli források közül az egyedüliek, amelyek a népesség 

egészét felölelik, és nem pusztán gazdasági vagy katonai (bár ez utóbbi szempont az 1850. és 

az  1857.  évi  népszámlálásoknak  még  meghatározó  tényezője  volt)  célú  felmérés  alapjául 

szolgáltak.  Különös  jelentőségük  e  népszámlálási  adatoknak,  hogy  segítségükkel 

tanulmányozhatók  Magyarország  iparosodás  előtti  háztartás-  és  foglalkozásszerkezeti, 

életmód- és műveltségbeli  viszonyai.  E forráscsoportok lehetőségeinek kiaknázása,  néhány 

települési szintű elemzéstől eltekintve még nem történt meg.426

2. Az 1869. évi népszámlálás forráscsoportja427

A. A népszámlálás előkészítése és főbb jellemzői

A népszámlálás  egyik  legfontosabb jellegzetessége,  amely a  lebonyolítás  színvonalát  és  a 

szolgáltatott  adatok  minőségét  döntően  befolyásolta,  hogy  nem  a  kormány  által  fizetett 

425 A földtulajdonlási és házassági stratégiákra, valamint a rokonság szerepére alapvető: Bourdieu, P. 1987. 264–
287, 288–351.
426 Török Katalin tanulmányában az 1857-es népszámlálás házankénti lajstromait felhasználva elemezte a baskói 
paraszti gazdaságokat és háztartást (Török K. 1981. 381–488.), Tóth Zoltán bodrogközi kutatásai során a lukai 
társadalom  elemzéséhez  használta  fel  az  1869-es  népszámlálás  részletes  adatait  (Tóth  Z.  1996.  9–22.),  a 
Debrecen  belvárosára  fennmaradt  1869-es  népszámlálási  anyagot  a  debreceni  várostörténeti  kutatócsoport 
Mazsu  János  vezetésével  számítógépre  vitte,  és  a  feldolgozásra  előkészítette;  Kiskunhalas  monografikus 
történeti kutatása során is felhasználták a népszámlálások községi összesítő íveit, Bencsik János tokaji társadalmi 
csoportok elemzéséhez  használta  fel  a  forrást,  újabban pedig Pozsgai  Péter  és Heilig Balázs  hasznosította  a 
népszámlálási lajstromokat a lokális és regionális elemzésben (Pozsgai P. 2000a, 2000b, 2001c, 2003a; Heilig B. 
2000a, 2000b, 2003). Kassa városára az 1850. évi és az 1857. évi forrásokat Czoch Gábor tárta fel, és megkezdte 
az adatok rögzítését, számítógépes feldolgozását; Mosonmagyaróvárra pedig Horváth Gergely Krisztián találta 
meg mindhárom említett népszámlálás nominális lajstromait, s adatrögzítésüket ő is elkezdte.
427 Itt szeretnék köszönetet mondani JUDr. Ladislav Ružičkának, a Kassai Állami Körzeti Levéltár (ŠOBA KE) 
egykori igazgatójának, aki lehetővé tette az 1990-es évek közepén a teljes Torna megyei népszámlálási anyag, a 
háztartási lajstromok lefénymásolását, valamint Kleščinszky Zsuzsannának, a Levéltár főmunkatársának akkori 
és azóta is folyamatos, kiemelkedő segítőkészségéért.
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ügynökök,  hanem  választott  számláló  bizottságok,  illetve  biztosok  hajtották  végre.428 Az 

országos  Magyar  Statisztikai  Tanács  1868.  május  13-ai  ülésén  született  döntések  közül  a 

következők  voltak  a  fontosabbak  a  népszámlálás  alapelveire  és  lebonyolítására  nézve.  A 

népszámlálás  tárgyát a  tényleges népességben határozták meg,  de kiegészítették az  illetékes  

(jogi)  népesség  számbavételével  is.429 A  honosság  kérdésében  ugyan  a  Népszámlálási 

Bizottság 1867-ben még arra az álláspontra helyezkedett – a honossági és községi törvény 

hiányában  –,  hogy  az  illetékes  (jogi)  népességet  mellőzi,  és  csak  a  „tényleges  népesség 

megszámlálására szorítkozik”. Itt hivatkoztak a nemzetközi statisztikai kongresszusok vitáira, 

amelyekből kiderült,  hogy a „népszámlálás helyén  tényleg jelen levő akár benszülött akár  

idegen népesség  számbavétele  az államra nézve a legfontosabb”. A szempontoknak az egy 

évvel későbbi „elegyítését” a következőképpen magyarázták a Tanács ülésén: 

„De  míg  1867-ben  csak  az  ország  lakosságának  számbavételéről  volt  szó,  addig  1868-ban  a 

népszámlálás a Monarchia minden tartományára ki fog terjedni tehát »sehogy sem indokolható oly 

munkálatnak a javaslása,  mely összes népességi  viszonyaink összehasonlítását akár a lajtántúli 

országok és tartományok, akár más mívelt külállamok hasonló viszonyaival nehezíti vagy épen 

lehetetlenné teszi«.” […] „Az illetékesség kérdését ezért meg kellett oldani, s a bizottság úgy vélt 

legczélszerűbben eljárni,  ha  a  f.é.  május  hóban a  ház  asztalára  tett  honosítási  törvényjavaslat 

szellemében,  mely a honossági  jogot  bizonyos idejű (10 évi)  ittartózkodástól  teszi  függővé:  a 

községbeli honosságot, helyesebben illetékességet is a letelepülés bizonyos ideje után számítja, s e 

tekintetben egyévet állapít meg, mely a 1848. XIII. t.cz. 6. par. a  és b  pontja értelmében, például, 

a választói jogot is biztosítja a városokban és községekben. Ezek alapján az illető oktatásban és 

utasításban  a  “honosság”  rovatának  betöltésére  megjegyzendő,  hogy  helybelinek  mindaz 

tekintendő, a ki a községben egy év óta le van telepedve s abban  állandóan lakik; azonkívül pedig 

más községbe való illetékességét a számlálás alkalmával ki nem mutathatja.”430

A  kormánynak  a  népszámlálás  végrehajtásáról  szóló  felhívásában  megyei  és  városi 

népszámlálási bizottságok létrehozását rendelték el, a „számlálás tényleges eszközlését pedig 

a  lehető  legszűkebbre  szabott  számláló  kerületekben  az  értelmiségből  kijelölendő  egyes 

bizottsági  tagokra” ruházták,  akik  ennek  a  fölvételi  ívek  betöltésével  kellett,  hogy eleget 

tegyenek. A „közreműködést az illetők hazafias buzgalmától” várta el a kormányzat, jóllehet 

428 A továbbiakban a népszámlálásra mindig az „1869. évi népszámlálás” megjelölést alkalmazom. Az összeírást 
ugyan az 1870. év elején hajtották végre – s ez a publikált kötet címében is így jelent meg –, de a népszámlálás eszmei 
időpontja 1869. december 31-e volt. A demográfiai, statisztikai és társadalomtudományi elnevezés hagyománya is az 
„1869-es” évszám mellett szól, az 1869/70-es megjelölést pedig szerettem volna elkerülni, hisz az 1870-es végrehajtás 
ténye egyébként is ismeretes, a népszámlás meghatározásánál pedig a vonatkozási időszak a fontosabb.
429  Hivatalos Statisztikai Közlemények I (1868). 222.
430 Uo. 223.
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az  úti  költségeken  kívül  a  „mellőzhetetlen  írásbeli  segédmunkálatok  díjazására  is” 

hajlandónak mutatkozott.431

Városokban ún.  bejelentési  ívekkel,  falvakban és  vidéki  kisebb településeken  fölvételi  

ívekkel történt az összeírás. A bejelentési íveket a háztartásfő vagy a háztulajdonos, a fölvételi 

íveket  viszont  a  számláló  ügynök  töltötte  ki  (bár  a  célkitűzések  között  szerepelt  a  minél 

nagyobb  fokú  önszámlálás,  melyet  visszatekintve  teljesen  megalapozatlan  és  illuzórikus 

elképzelésnek kell minősítenünk, amely nagyfokú tájékozatlanságról árulkodott a Pest-Budán 

kívüli  helyi  viszonyokat  illetően).  A két  ív szerkezete  teljesen megegyező  volt,  de míg  a 

bejelentési ívekből háztartásonként vagy lakásonként külön-külön felhasználtak egyet, addig a 

fölvételi ívbe a számlálóbiztos sorban vezette be a házban lakókat, mindössze egy vízszintes 

vonallal különítve el a lakásokat, illetve háztartásokat.432

A Tanács ülésének időpontjában még „A tényleges népesség számba veendő viszonyai” 

felsorolásának 5. pontjaként  „a nyelv vagy nemzetiség” szerepelt.433 Bokor Gusztáv röviden 

áttekinti azt a folyamatot, amely a nemzetiségi kérdőpontnak a lajstrom szerkezetéből való 

kihagyásához  vezetett.  Sommásan  így  foglalta  össze  kutatásának  eredményeit:  „A 

nemzetiséget  e népszámlálás  figyelmen kívül  hagyta,  mert  tudakolását  az  akkori  kormány 

politikai okokból kitörülte a tervezetből.”434

B. A népszámlálás Torna megyei végrehajtása

Az 1869. évi népszámlálás Torna megyei végrehajtása jól példázza az első magyar statisztikai 

cenzus központi elképzelései és a megvalósulás közti szakadékot. Az erények, a népszámlálás 

megtervezésének  korabeli  viszonyokhoz  mért  szakszerűsége,  s  a  sokszor  emberfeletti 

adminisztratív,  majd  szerkesztési  munka  mellett,  a  legnagyobb  hibájául  azt  róhatjuk  fel 

Keletinek, s a nemzetközi statisztikai kongresszusokon résztvevő más munkatársainak, hogy a 

számlálás végrehajtását nem a kormányzat által megbízott, kiképzett és fizetett ügynökökre 

bízták,  hanem  a  helyi  közigazgatás  képviselőinek  és  az  értelmiségieknek  a  hazafias 

buzgalmától remélték, amely megfelelő felkészítés hiányában minden alapot nélkülözött.

Torna  megyében  a  megye  első  alispánjának,  Lovász  Miklósnak  –  úgy  is  mint  a 

népszámlálási  bizottság  elnökének  –  a  megbízásából  összeállított  és  beterjesztett  „Elnöki 

előterjesztés  a  közigazgatás  állapotáról”  címet  viselő  feljegyzésben  (1870.  június  14-ei 

431 Hivatalos Statisztikai Közlemények I (1868). 224.
432 Bokor G. 1896. 139.
433 Uo. 224.
434 Bokor G. 1896. 139–140.
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keltezéssel!) átfogó képet kapunk a népszámlálás munkálatainak megyei megszervezéséről, 

valamint a központi célkitűzések, utasítások és a helyi viszonyok közti ellentmondásokról, s a 

képzett számlálóbiztosok hiányából fakadó nehézségekről:

„…miután  az  intézkedő  minisztérium  részéről  leküldött  nyomtatványok,  terv  és  utasítás 

leérkeztek,–  a’  küldöttség  eljárását  a  megyebeli  helységeknek  számlálócsoportokra  osztásával 

kezdte meg, minden küldöttségi tag vezetésére egy egy csoport lévén bízva […],– egyszersmind a’ 

mennyiben a’ népszámlálásnak mindenütt ugyan azon egy napon úgy mint f. é. Január 3kán kellett 

elindítani,  minden  község  részére  külön  számláló  ügynök  szerzése  lőn  elhatározva,  s  azok 

betanítása  a’  vezető  küldöttségi  tagra  bízva.  Ily  előkészületek  után  tehát  elkövetkezvén  az 

elkezdésre  kitűzött  Január  3ik napja,  a’  népszámlálás,  kizárólag  felvételi  ívekkel mindenütt 

elindíttatott  ugyan,  de  azon  hó  15kére mint  az  utasításban  megszabva  vólt,  nem  mindenütt 

fejeztethetett be, sőt az utasítás 39. §a szerint február végeig beterjesztendett községi áttekintések  

egy része még későbben is  oly hiányosan lőn beadva, hogy azokból  a járási,  illetőleg megyei 

áttekintések helyes össze állítása teljesen lehetetlen lévén, a’ mennyiben a’ küldöttség tagjai nem 

hogy ezzel, de még az útasítás 40ik §a szerint az ő teendőikűl kiszabott járási áttekintés készítésével  

se lévén hajlandók foglalkozni: kénytelen vólt az elnökség mind a’ hibás községi áttekintéseknek 

a’ felvételi ívekből leendő kiigazítása, mind a’ járási és megyei  áttekintések összeállításával, a’ 

rendelkezése alatti irodai személyzet igénybe vételével közigazgatási iktató Bányay Mihály urat 

megbízni, ki azokon megfeszített szorgalommal már több mint más fél hónapja dolgozik, a’ nélkül 

hogy a’  munkát  még  befejeznie  sikerült  vólna.  Nem lehetvén azonban,  hasznalhatlan  hiányos 

munkát felterjeszteni, a’ késedelem iránt az illető minisztérium, május 17én kelt sürgetése folytán 

már  értesítve  van,  különben az  egész  működésnek  rövid  idő  alatt  leendő végleges  befejezése 

kilátásba tehető.”435     

A  népszámlálás  tehát  kizárólag  felvételi  ívekkel  történt  Torna  megyében  is,  de  olyan  különböző 

színvonalú volt  a lajstromokon az adatszolgáltatás,  olyan  jelentős hiányok mutatkoztak az íveken, 

hogy a  községi  íveket  (a községi  összesítést) nem lehetett  belőlük azonnal  összeállítani,  először a 

hiányosságokat  kellett  pótolni.  Mindez  persze  a  járási  összesítés  összeállítását  is  késleltette.  Az 

előterjesztésből a népszámlálási bizottság tagjainak alkalmatlansága – avagy  hazafias buzgalmának 

hiánya  –  is  kiviláglik,  amely  Bányay Mihály közigazgatási  iktató  megbízásához vezetett.  Bányay 

többször küldött szinte reménytelen hangvételű feljegyzést Lovász Miklós első alispánhoz, elsősorban 

a községi és járási áttekintések határidejének tarthatatlanságával kapcsolatban, melyeknek megbízható 

összeállítását a lajstromok hiányosságai akadályozták.436 A KSH Levéltárában fennmaradt „Beadványi 
435 ŠOBA KE, TŽ„ ltsz.:  65, 342/1870 (kr.  27).  „Elnöki előterjesztés a közigazgatás állapotáról  a tekintetes 
megye közgyűléséhez” (1870. június 14.).
436 ŠOBA  KE,  TŽ  II,  ltsz.  65,  620/1870,  622/1870  (kr.  27).  Egy  esetben  Bányay,  vélhetően  végső 
kétségbeesésében, azt kérdezte (arra kért felhatalmazást?), hogy a hiányzó adatokat tartalmazó lajstromokat saját 
maga  összevonhatja-e  az  összesítések  elkészítésekor.  Csak  a  lajstromok és  a  községi  összesítő  ívek  beható 
összehasonlításával  lehet  majd feltárni azokat a torzításokat  és hibákat,  amelyek a községi,  járási  és megyei 
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jegyzőkönyv”  –  amely  a  népszámlálással  kapcsolatos  levelezés  iktatószámait  és  a  levelek  rövid 

tartalmi leírásait tartalmazza – bejegyzései is arról árulkodnak, hogy sok megyéhez hasonlóan Torna 

megye  sem tudta  tartani  a  központi  utasításban foglalt  határidőket,  s  többször határidő-módosítást 

kértek az összesítések elkészítéséhez és fővárosba küldéséhez.

C. A fennmaradt tornai forrásanyag általános jellemzése

Torna megye  42 településéből (egy mezőváros és 41 falu) 38 esetében maradtak fenn a nominális 

lajstromok, Borzova és Szilice az Alsó járásból, Barka és Hárskút ívei a Felső járásból nem kerültek 

elő.  A  Kassai  Állami  Körzeti  Levéltárban  őrzött  népszámlálási  háztartási  lajstromok  nagyon 

különböző összeírói teljesítményt mutatnak. (Az eredeti lajstrom szerkezetére lásd a C. mellékletet.)

Az  egyik  legnagyobb  különbség  a  számlálóbiztosok  adatszolgáltatása  között,  a  foglalkozási 

rovatok  következetes  illetve  következetlen  kitöltésében  ragadható  meg.  A  gondosabb  összeírók  a 

háztartásban felsorolt személyek mindegyikénél – a 14 éven aluli népesség kivételével – kitöltötték 

legalább az egyik rovatot (hivatás, foglakozási viszony),  voltak azonban olyanok is, akik jóformán 

csak a háztartásfő foglalkozását tüntették föl (pl. Dernőn). Bár a népszámlálási utasítás szerint csak 

a 14 éven aluliaknál maradhatott  volna e két rovat kitöltetlenül,  ebben a tekintetben is az 

előírások  és  a  végrehajtás  közötti  jelentős  eltérések  állapíthatók  meg  az  egyes 

településeken.437 Elsősorban a települések eltérő összeírási  színvonala  a szembeötlő.  Amíg 

például Perkupán, Szilason és Szőlősardón tulajdonképpen 100 százalékosnak tekinthetjük a 

„hivatása vagy foglalkozási viszonya” rovatok kitöltését (bár a háztartásfő felesége és a női 

segítő családtagok neve mellett Szilason és Szőlősardón is csak a „hivatása” oszlopot töltötték 

ki – és ez Tornán és Körtvélyesen is meghaladta a 90 százalékot –, addig például Dernőn 

(45%),  Rákón  (54%)  vagy  Szádelőn  (64%)  csak  jóval  kisebb  mértékben  töltötték  ki  e 

rovatokat.438 A  nemek  közötti  aránytalanságok  mértékét  szemügyre  véve  jól  látható  – 

Szőlősardó,  Varbóc és  néhány más település  kivételével  – a női  foglalkozási  bejegyzések 

relatíve kisebb aránya a hasonló korú férfi népességhez képest. A 14 éven felüli férfiaknál a 

dernői lajstromokon tapasztalható a foglalkozási  bejegyzések alulreprezentáltsága (70%), a 

települések többségénél ezt a rovatot esetükben kitöltötték. Kirívóan alacsony arányban írták 

össze például Rákó (7%), Dernő (18%) és Szádelő (35%) 14 éven felüli női népességének 

foglalkozását.

összesítések grádicsain eljutottak (Keleti szavaival ömlöttek) az országos főösszesítésbe is.
437 A  népszámlálás  ide  vonatkozó  utasítására  lásd:  Népszámlálás,  1869.  10.  Az  „Oktatás  a  felvételi  ívek 
betöltéséhez…” 10. pontja alatt.
438 Az összeírt népesség alatt értem mindazokat, akiknek a neve a lajstromban szerepelt függetlenül attól, hogy 
jelen volt-e vagy távol a népszámlálás időpontjában. 
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Az  összes  foglalkozási  bejegyzés  összevetése  a  valós  foglalkozási  megnevezésekkel 

(tényleges  foglalkozás)  fontos  feladat  volt  a  foglalkozási  kódolás  megkezdése  előtt.  A 

foglalkozási besorolások egy részénél a rokonsági megjelölések („neje”, „leánya” stb.), a „fia 

tartja”, „veje tartja”439 és egyéb, nem tényleges foglalkozásnak minősülő bejegyzések aránya 

is  magasnak  mondható.  A  dettó-t  teljes  értékű  foglalkozási  megnevezésnek  tekintettem, 

amikor az egy ténylegesen kereső foglalkozásra utalt vissza. Figyelembe kell azonban venni a 

„dto” használatánál – amelyet  a települések nagy részében többnyire csak a foglalkozásra 

vonatkozóan használtak az összeírók –, hogy annak természetszerűen más volt a  tartalma a 

különböző nemű és életkorú családtagoknál (pl. egy földműves felesége és 18 év alatti fia 

esetén ez jelenthette azt a gazdasszonyt, aki alkalmanként a mezei munkákban is segített és 

fiát, akire leginkább a segítő családtag elnevezés illene).440

A háztartásfőket  azonban  túlnyomórészt  tényleges  foglalkozással  írták  össze  (ez  a  nő 

háztartásfők esetén is meghaladta a 90%-ot). A 18 éves és idősebb – nem háztartásfő – férfi és 

női népesség között azonban már nagyon lényegesek az eltérések.441 Amíg a férfiaknál néhány 

település  (pl.  Szilas kivételével)  szinte  mindenhol  a tényleges  foglalkozást  tüntettek fel,  a 

nőknél azonban ugyanez már csak a települések kisebb részére mondható el. Dernőn, Rákón 

és Szádelőn sok esetben már a foglalkozási rovatokat is üresen hagyták a 18 éves és idősebb 

női korcsoportokra vonatkozóan. Az eddigiekből is jól látható az a hierarchia, amelynek élén 

a háztartásfő és foglalkozása áll – ez a meghatározó a háztartásban élők foglalkozására nézve 

–, majd őt követi a háztartásfő felesége és a házban még jelenlévő felnőtt férfiak.442 A felnőtt 

hajadonok, illetve a háztartásban lévő fiatalasszonyok foglalkozását vagy a háztartásfő vagy a 

háztartásfő feleségének a foglalkozása határozta meg.443

A háztartások (lakófelek)  elhatárolása  azokban az  esetekben,  amikor  egy házban több 

lakófélháztartás  is  volt,  egy vízszintes  vonallal  és a  házban lakó személyek  újra  kezdődő 

sorszámozásával  történt  meg.  Torna  mezővárost  és  Újfalut  a  kézírás  alapján  a  tornai 

számlálóbiztos írta össze,  s  a lakófeleket  szisztematikusan elkülönítette  egymástól, de ezek 

többsége  feltehetően  csak  a  családmagok  (családfők)  elkülönítését  célozta,  s  nem  a 
439 A háztartásfőként (első sorszám alatt) összeírt, de foglalkozással nem rendelkező özvegyasszonyok – akár az 
szerepel,  hogy  fia  tartja, akár  üresen  van  hagyva  –  sajátos  problémát  jelentenek  a  népszámlálási  adatok 
feldolgozásánál  és  a  foglalkozási  kódolásnál.  A  háztartásban  szereplő  felnőtt  kereső(k)  vagy  volt  férjük 
foglalkozása alapján azonban többnyire valószínűsíteni lehet a megélhetési  forrásukat  még akkor is, ha nem 
szerepel semmi nevük mellett a foglalkozásra vonatkozó oszlopokban. Erre lásd még Tillot, P. M. 1972. 122.
440 Keresztbe dettózás: A „detto”, „dto” használatának egy kirívó esetét említem pl. Ájon, ahol a 11. sz. háztól a 
hivatásához írt bejegyzést átellenbe (foglalkozási viszony) is dettózta az összeíró, majd ezt lefelé is dettózta, így 
lehet, hogy Krizsó János is „földésznő” lett Bartók Máriával együtt.
441 Itt szándékosan nem a „14 éves és idősebb” népességet vizsgáltam.
442 „A háztartási lajstromokon összeírt népesség státusát a hagyományos normáknak megfelelően a háztartásfő 
státusa határozta meg, illetve egyéni státusukat az fedte el.” (Tóth Z. 1987a. 82.)
443 Erre lásd még Pozsgai P. 2000a. 176–185.
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háztartásokét. A dernői összeíró a másik végletet mutatja: szinte mindenkit  egy háztartásba 

zsúfolt, s ez olykor bizonyíthatóan téves volt, például amikor a bérlőket vagy a nem rokon 

családokat  is  egy  háztartásban  írta  össze  a  ház  tulajdonosával  és  családjával. Néhány 

településen azt is meg kell vizsgálni, hogy a ház (lajstrom) lakófelekre tagolása nem a szobák 

száma alapján történt-e, mert olykor gyaníthatóan a házon belül „térben” elkülönült rokoni 

csoportokat is különálló lakófélként tüntették fel (Perkupa).

A  családneveket  nem  mindig  lehet  megállapítani  biztonságosan:  gyakran  csak  a 

keresztnevek  vannak  a  családfő  és  felesége  családneve  után  feltüntetve  (Hidvégardó).  A 

másik jellemző probléma,  hogy sokszor láthatóan automatikusan a férj  nevét tették meg a 

feleség családnevéül (Tisza – Tisza), így aztán néhány összeírónál, az esetek egy részében 

minden családtag egy családnéven szerepelt.444

Előfordult  az  is,  hogy a  berlini  statisztikai  kongresszuson megfogalmazott  irányelvtől 

eltérően  az  életkorhoz  nem a  születési  évszámot,  hanem életkort  jegyezte  be  az  összeíró 

(Derenk).

A háztartásfőhöz fűződő rokoni viszony feltüntetése a települések többségében hiányzik, s 

ez nem is meglepő, hisz külön rovatot a rokonság megjelölése nem kapott a lajstromon. Ájon 

például  a  rokonság  foka,  amikor  fel  van  tüntetve,  akkor  a  „Hivatása”  rovatban  szerepel, 

eltérően például Falucskától, ahol a nevek rubrikáiban van a háztartásfőhöz fűződő rokonsági 

viszony kimutatva.

A legproblematikusabb rovatok közé tartozott a jelenléte-távolléte, a jelenlevő idegenek és 

a távollevő  helybeliek megállapítása. (Erre részletesebben lásd még a következő fejezetben 

foglaltakat.) Ájon és Tornán is nagyobbrészt üresen hagyta ezeket a rovatokat az összeíró. A 

zavart  szemmel  láthatóan  a  tényleges  népesség számbavétele  és  a  jogi  népesség  egyidejű 

kimutatása okozta. Udvarnokon a huzamosan távollevőket többször idegenként jegyezte be az 

összeíró,  például  Zavatkai  Józsefet  is  (4. sz.  ház),  aki a népszámlálás  időpontjában éppen 

huzamosan távol volt „vándorláson”, s akit huzamosan távollevő  helybeliként kellett volna 

összeírni.

A  lajstrom  lakásstatisztikai  részének  kitöltésekor  is  több  következetlenséget 

regisztrálhatunk: Derenken konyhát egyáltalán nem mutattak ki, amely persze nem azt jelenti, 

hogy  az  alapvetően  háromosztatú  parasztházakban  (első  ház  –  pitvar  –  kamra,  vagy  a 

többosztatú épületek egyik jellegzetes típusaként: első ház – pitvar – utóház – kamra) pitvar 

444 Ez ellentmond az országos Magyar Statisztikai Tanács első ülésén (1867. júl. 16.) elfogadott irányelvnek: 
„Ugyancsak ujabb tapasztalatok állapították meg annak szükségét is, hogy minden, bármely rendű lakos vezeték-  
és keresztneve szerint vezettessék a lajstromba, mi nem csak szabatosabbá teszi az összeírást, de a revisiót is 
könnyebbé és biztosabbá.” (Hiv. Stat. Közl. I (1868). 7.)
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(pitar) ne  lett  volna,  csak  nem  azonosították  a  „városi”  konyha  kifejezéssel  (Derenk). 

Körtvélyesen  a  „konyha”  rovatot  szintén  nem használták,  ezért  a  pitvarra  az  „előszoba” 

rovatot töltötték ki, amely funkcionálisan valóban ezt a szerepet is betöltötte. Az előszobát 

azonban első szoba, tiszta szoba, út felőli szoba jelentésben is értelmezhették (Szádelő, 7. sz. 

ház).  Ritka kivételként  megemlíthető,  hogy Hidvégardóban a  közös  szobahasználatot  és  a 

gazdasági épületek közös használatát is mindig feltüntették. 

3. Az országos közmunka-összeírások nominális kivetési jegyzékei

Az 1869. évi népszámlálás nominális háztartási lajstromainak már említett fogyatékosságai 

miatt – hiányzik a ház tulajdonosának megnevezése, és az esetek egy részében nem lehetett 

eldönteni, hogy a lajstrom első sorában, elsőként összeírt személy valóban a háztartásfő volt-e 

vagy sem – fontos volt  egy olyan,  a  háztartási  lajstromokkal  nominálisan  összevethető,  s 

körülbelül  azonos  időpontból  származó  forráscsoport  bevonása,  amellyel  az  említett 

hiányosságok korrigálhatók,  és a háztartások megbízhatóbb körülhatárolása is elvégezhető. 

Az 1860-as  évek második  feléből  egyedül  egy  olyan  forráscsoport  létezik,  amely  a  fenti 

kívánalmaknak  is  megfelel,  és  minden  tornai  településre  rendelkezésre  áll.  Torna  megye 

levéltárában  az  1860-as  évek  elejétől  1867-ig  fennmaradtak  az  országos  közmunka 

településenkénti  név  szerinti  kimutatásai,  néhol  minden  évből,  de  a  tornai  települések 

többségében legalább néhány évből, s 1867-re vonatkozóan szinte hiánytalanul rendelkezésre 

állnak minden településre.445 (Lásd a D. mellékletet.)

A  rendi  korszakban  az  utak  karbantartásához,  új  utak,  hidak,  töltések  építéséhez  a 

jobbágyok  ingyenes  közmunkáját  vették  igénybe.  A  nemesség  útépítéssel  kapcsolatos 

megadóztatását  már  az  1825.  évi  országgyűlésen  is  szorgalmazták,  de  nem  lett  belőle 

törvény.446 A közmunkatartozás mennyiségét és véghezvitelét  a jobbágy vagyoni-gazdasági 

helyzete  alapján  határozták  meg.  Az  1844.  évi  IX.  törvénycikk  „A  közmunkák 

szabályozásáról”447 részletesen szabályozta  a közmunka véghezvitelét.  Az egy egész úrbéri 

telekkel rendelkező jobbágy a törvény szerint „évenkint 12 napot köteles szekerével s vonó 

marháival a szerint, a mint azokat négyes vagy kettős fogattal közönségesen használni szokta, 

közmunkában tölteni. (1. §.) Az egy egésznél nagyobb vagy kisebb telekkel bíró jobbágyok 

közmunkatartozásukat a telki hányaduk arányában kellett, hogy teljesítsék. (2. §.) Az úrbéres 

445 ŠOBA KE, TŽ I,  közigazgatási  iratok: 8 – adóügyek, ltsz.: 570–613/1778–1850 (1867). Néhol, pl. Torna 
mezővárosban az 1869. évi kivetési lajstrom is fennmaradt.
446 Hanzély J. 1960. 37.
447 Magyar Törvénytár, 1844: IX.

162



házas  zsellérek  évenként  6,  a  házatlan  zsellérek  pedig  3  gyalog  napot  voltak  kötelesek 

szolgálni. (3. §.) A majorsági zsellérek és azok a nem nemesek, akik nemesi jószágot bírtak az 

úrbéres  házas  illetve  házatlan  zsellérekkel  egyenlő  arányban  kellett,  hogy  teljesítsék  a 

közmunkát. (4. §.) A zsellérnőket, akár özvegyek, akár hajadonok voltak, valamint a 18 év 

alatti vagy 60 éven felüli férfi zselléreket felmentette a törvény a közmunka kötelezettsége 

alól, amennyiben a  „házuknál velök egy kenyéren élő, s munkára alkalmas férfi családtag 

vagy  szolga  nincs”.  (8.  §.)  Az 1844.  évi  törvény szerint  a  közmunkát  pénzzel  még  nem 

lehetett  megváltani,  de  mind  a  szekeres,  mind  a  kézi  munka  teljesítésére  helyetteseket  is 

lehetett  állítani.  (22. §.) A törvény megfogalmazta az igás és a gyalog közmunkák közötti 

átváltási arányt is: 

„Az, ki szekeres közmunkával tartozik, ha a közszükség úgy kívánja, vagy pedig járó marháitól 

önhibáján  kívül  megfosztatott,  egy  egy  szekeres  napszám  helyett  két  gyalog  napot  köteles 

szolgálni.” (24. §.)448 

A  törvény  azt  is  előírta,  hogy  minden  esztendőben  a  „November  elején  kezdendő 

számadási” év előtt településenként össze kell írni a közmunkára kötelezetteket a „reájok eső 

illetőségek szerint”. (27. §.)

Negyedszázad  múlva,  az  1869.  évi  népszámlálás  időszakában,  az  1844.  évi  törvény 

betűjéhez  képest  történtek  ugyan  változások,  de  a  közmunka-összeírások  kategóriái  és 

alapszempontjai  változatlanok  maradtak.  Az  egyik  fontos  változás,  hogy  időközben 

megválthatóvá vált a közmunkatartozás. Az 1870. évi Torna megyei közmunka alól például 

több község lakói részben megváltották közmunka-kötelezettségüket: Zsarnó „megváltott 33 

igás  és  30 gyalog  napot”;  Újfalu  75 igás  és  51 gyalog  napot,  Hidvégardó 27 igás  és  45 

gyalognapot,  hogy  csak  a  Felső  járás  néhány  települését  említsem.449 A  településenkénti 

íveken, amelyeken az egyes háztartásfők közmunkatartozását feltüntették, utólagos – gyakran 

ceruzával  írt  –  bejegyzések  árulkodnak arról,  hogy az 1860-as  években már  jelentős  volt 

azoknak a száma, akik pénzzel megváltották közmunka-kötelezettségüket.450

A közmunka egy másik fontos területének – az 1869. évi népszámlálás szempontjából is 

fontos – szabályozására is sor került az 1844 utáni törvényekben, melynek legszabatosabb 

összefoglalását az 1890. év I. törvény 49. §.-ában olvashatjuk:

448 Ez részben ellentmond a törvény 10. §. B. pontjának, mely a „Jász-, Kún – s Hajdú-kerületekre” vonatkozott: 
„b)  Tizenöt  holdnál  kevesebbet  birók  a  reájok  eső  egy  egy  szekeres  napszámot  háromnapi  kézi  munkával 
válthatják meg.”
449 ŠOBA KE, TŽ II., ltsz.: 147, 1138/1870 (kr. 61.), 1870. december 10.
450 Vö. Magyar Törvénytár, 1890. évi I. tc. („A közutakról és vámokról”) 50. §.
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„Vonó állatok tulajdonosai igás munka teljesítésére kötelezvék; kik igavonó állattal nem bírnak, 

kézi munkát tartoznak végezni. Minden egyes vonó állat után évenkint legfeljebb 2 igás napszám  

szolgáltatik; minélfogva minden egyes vonó állat egyes vagy kettős fogatban, a szerint, a mint 

rendesen használtatik, közmunkára évenkint legfeljebb kétszer kiállítandó, ugy azonban, hogy a 

közmunkára kiálló hármas vagy négyes fogatok csak kettős fogatnak számíthatók.”451

A törvény 49. §.-a a mentességet  élvező privilegizált,  értelmiségi,  katonai,  tisztviselői, 

altiszti  rétegeket  is  részletesen  felsorolta.  A  népszámlálási  lajstromok  háztartásfőinek 

nominális kontrollvizsgálata szempontjából a korábbi szabályozás egy kitétele, mely az 1890. 

évi törvény ezen paragrafusában is helyet kapott, nyer kiemelt fontosságot: 

„Kézi közmunka-kötelezettség alól felmentvék: […] b) a nők általában, kivéve azon esetet: ha 

házuknál velök, legyenek hajadonok vagy özvegyek, egy kenyéren élő és a munkára alkalmas férfi 

családtag vagy szolga létezik, mely esetben ezek, a megszabott napszámot amazokért teljesítik…”.

Az 1860-as évek elején még többnyire nem előnyomott  íveken, hanem településenként 

különböző,  olykor  a  kategóriák  alkalmazásában  is  nagy  eltéréseket  mutató,  kéziratos 

szerkezetű jegyzékeken írták össze a közmunka-tartozást. (Lásd a D. mellékletet.) Ezeken az 

íveken szereplő kategóriák a paraszti közösségek egykori  rendi osztályozásának lenyomatait 

őrzik,  s  alapos  áttanulmányozásuk,  több  népszámlálás  nominális  lajstromaival  való 

összevetésük  után  elmondható,  hogy  bizonyos  fokig  alkalmasak  a  rendi  adóösszeírások 

pótlására  az  1860-as  években.  Az  1861.  évi  dernői  jegyzék  rovatfejében  a  következő 

kategóriák szerepelnek:  Van igás marhája – ökör/ló  (ezekbe a rovatokba kerültek az igás 

közmunkatartozással  összeírt  gazdák);  Lakó  –  házzal  bíró/házatlan.  A  kőműveseket  és 

ácsokat  külön  rovatban  mutatták  ki,  akik  mentességet  kaptak  a  közmunka  alól.  Végül  a 

Szolgál – Igás/Kézi napott két rovata következett. A falucskai 1862. évi közmunka-kimutatás 

már formanyomtatványon történt, de ha lehet, akkor az itt szereplő kategóriákban még inkább 

ráismerhetünk  a  rendi  korszak  adóösszeírásainak  colonus  (jobbágy)  –  inquilinus  (házas  

zsellér) – subinquilinus (házatlan zsellér)  főcsoportjaira. Az első rovatfejben az Igás marha 

birtok – á 2 darab igásnap szerepel, majd a következő rovatok fejében a háztulajdonos – á 6 

kézinap,  s végül a  zsellér – á 3 kézinap áll. Az utolsó két rovatban pedig a  teljesít iga/kézi  

munkásnapot  oszlopaiban  az  igásállatok  számának  (az  Igás  marha  birtok  tulajdonosának 

sorában)  kettővel  való  szorzata,  illetve  a  kézi  munkanapok  száma  került  kimutatásra.  Az 

1867-es  általánosan  használt  formanyomtatvány kategóriái  nem sokban változtak:  az  első 

451 A 3-as és 4-es fogatok problematikájára és az átszámításra lásd Szalkai J. 1899. 108–109. A közmunkára 
átfogóan: A hazai közmunka és közlekedési ügyek története és fejlődése. Budapest, 1885.
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rovatban a Hány igavonó állattal bír?, a másodikban a Házas – 6 nap, míg a harmadikban a 

Házatlan 3 nap áll, s legvégül a munkatartozást mutatták ki kettős fogatú, egyfogatú és kézi  

napszámokban.

Az  közmunka-összeírás  nominális  jegyzékeinek  összevetése  a  népszámlálási 

lajstromokkal  több  szempontból  is  nagyon  hasznosnak  bizonyult:  nemcsak  a  különálló 

háztartási-gazdasági  egységek  elhatárolása  vált  az  esetek  többségében  lehetővé,  hanem  a 

népszámlálási  foglalkozási  nómenklatúrának  egy  rendies  szempontokat  átörökítő 

forráscsoport osztályozásával  történő nominális  lapú  (record linkage)  összehasonlítására  is 

lehetőség nyílt. Ezen kívül meg kell még említeni a közmunka-összeírások nagyobb részének 

azt a nem lebecsülendő hozadékát,  hogy a népszámlálási  lajstromokon összeírt  igásállatok 

számának kontrollvizsgálatát is lehetővé tette.

4. Az adatbázis felépítése

A. Az adatrögzítés első fázisa

Az adatbázis létrehozásának első szakaszában az 1869. évi népszámlálási lajstromok forráshű 

rögzítése volt a legfőbb feladat.452 Az adatrögzítésnek ebben a fázisában a nominális háztartási 

íveken  szereplő,  kézírással  írt  minden  bejegyzés  és  információ  lehető  legteljesebb 

számítógépes  rögzítése  volt  a  cél.  A számlálóbiztosok eredeti  bejegyzéseinek  rögzítése és 

megőrzése elsőrendű fontosságú a későbbi „visszakereshetőség”, illetve a gyökéradatok és a 

kódolt adatbázis adatai közötti kapcsolat megőrzése érdekében.453 Az 1-3. ábrán mutatom be a 

gyökéradatbázis  szerkezetét,  amelynek  fő  jellegzetessége,  hogy  csak  azok  az  adatok 

szerepelnek benne egy rövidítésen alapuló, nem numerikus kóddal, melyek vagy az eredeti 

forrásban  is  binárisak  voltak  (pl.  a  neme férfi  és  nő  rovata,  a  helybeli  vagy  idegen,  az 

ideiglenes vagy huzamos jelen- és távollét,  illetve az írni-olvasni tud-e vagy sem rovatai), 

vagy  egyértelműen,  érdemi  információvesztés  nélkül  egységesíthetők  voltak,  mint  pl.  a 

családi állapotnál (st = státus: családi állapota), a vallásfelekezeti besorolásnál (v: vallása), 

illetve a rokonsági foknál (rfok), amennyiben feltüntették az összeírók, erre a célra ugyanis, 

452 Az adatbázis megtervezéséhez nyújtott észrevételeiért Jürgen Schlumbohmnak, Norbert Winnigének (Max-
Planck-Institut  für  Geschichte,  Göttingen),  Heinrich  Bergernek  (Universität  Wien)  és  különösen  Heilig 
Balázsnak  tartozom  köszönettel.  Az  adatrögzítést  és  a  gyökéradatbázis  szerkezetének  kialakítását  Heilig 
Balázzsal közösen végeztem, segítségéért itt szeretnék köszönetet mondani. 
453 A bécsi Családtörténeti Adatbázis (Vienna Database on European Family History) felépítésekor, az 1857. évi, 
Schottenfeld kerületének lajstromain alapuló adatbázis létrehozásakor erre nem voltak tekintettel, s ez később 
jelentős  problémákat  okozott.  (Heinrich  Berger  szíves  szóbeli  közlése.)  A bécsi  adatbázis  létrejöttére  és  az 
adatok számítógépes értékelésére részletesebben: Ehmer, J. 1988. 265–284.
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amint  már  korábban említettem,  a  lajstrom szerkezetének  kialakításakor  különálló  rovatot 

nem alkottak.454 

Az  adatrögzítés  folyamán  az  egyes  települések  összeírói  jellegzetességei,  a 

számlálóbiztosok sajátos fogalomhasználata a hiányosságokkal és az esetleges tévesztésekkel 

együtt  egy  ún.  települési  rögzítési  naplóban  kerültek  feljegyzésre,  amely  alapján  az 

adatrögzítés második fázisában könnyebb volt korrigálni a tévesztéseket és kihagyásokat.455 

1. ábra. Az adatbázis szerkezete (1–10. oszlop)
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Az első rovatban a települések neve szerepel a lajstromon feltüntetett módon. Ezt követi a 

házszám a lakás vagy lakófél sorszáma, majd a házban lakó személyek folyó száma, amely 

lakófelenként újrakezdődik. A „pre”, a „cím” és a „ragnév” rovatok az eredeti népszámlálási 

ívben  nem  szerepeltek,  de  mindhárom  típusú,  névhez  kapcsolódó  információ  rögzítése 

különállóan látszott a legcélszerűbbnek. Az összeírók többször egyazon házban ugyanannak a 

családnévnek a leírásánál is alkalmazhattak különböző írásmódot,  amely az idegen eredetű 

neveknél  fordult  elő  gyakrabban,  de a  gyengébb  íráskészségű számlálóbiztosok olykor  az 

egyszerűbb családneveket is többféle változatban írták. Az adatrögzítést megkönnyítendő, az 

adatbázis  10.  főoszlopába  az  özvegyasszonyok  „né”  utótagja  került,  a  keresztnevüktől 

elkülönítve,  azoknál az özvegyasszonyoknál,  akiket nem leánykori  nevükön tüntettek fel a 

lajstromban.

2. ábra. Az adatbázis szerkezete (11–17. oszlop)

454 Az adatok rögzítését Norbert Winnige javaslata alapján egy olyan, mindenki által hozzáférhető „kommersz” 
programban, az  MS Excelben kezdtük, amelynek az újabb verziói kompatibilisek a korábbiakkal,  s nemcsak 
néhány „beavatott” ért a programozásához. Az Excel előnyei közé tartozik, hogy támogatja a szöveges rögzítést, 
az alapvető műveletek már ebben a programban is elvégezhetők, és a rögzített adatok könnyen konvertálhatók az 
adatelemzésre kidolgozott programokba.
455 A történeti  népszámlálások megbízhatóságának vizsgálata,  a lajstromok forráskritikai  elemzése különösen 
Angliában tekinthet vissza nagyobb múltra. Lásd pl. Anderson, M. 1972. 134–145., Armstrong, W. A. 1978. 28–
81.,  Drake, M. 1972. 7–46., Higgs, E. 1995. 700–716., Tillot, P. M. 1972. 82–133.
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rovat 11 12 13 14 15 16 17
címke rfok nem szév v st hivatás foglalkozás
típus szöveg szöveg szám szöveg szöveg szöveg szöveg

 neje: n  férfi: f  katolikus: k  házas: hs
 fia: fi  nő: n  református: r  hajadon: hd
 lánya: l   gör. kat.: g  nőtlen: nt
 menye: m  evang: e  özvegy: öz
 veje: v  gör. kel.: o  elvált: ev
 unoka: u  mózes: z  megesett: me
 árva: á
 rokon: ro
 [cseléd: c ]
 [szolga: s ]
 [szolgáló: sl ]
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A rokonsági fokot és a nemet, csakúgy, mint a vallásfelekezetet, családi állapotot szintén 

nem numerikus kóddal látszott célszerűnek a rögzítéskor ellátni, melynek egyik legfőbb előnye 

a  kisebb  változószámú  adatállományok  rögzítésénél,  hogy  a  gyors  áttekintést  már  „első 

ránézésre”  megkönnyíti,  hisz  ezek  a  „kód”-ok  a  szöveges  bejegyzések  rövidítéséből  lettek 

képezve.  A  rokonsági  megjelölések  közé  felvettem  az  árvákat,  akik  az  előfordulások  egy 

részében – a családnév azonossága alapján – rokoni viszonyban voltak a befogadó családdal, az 

esetek egy részében ez a rokoni kapcsolat  a lajstromokból nem állapítható meg, de nem is 

zárható ki. A rokon megjelölés is előfordult többször olyan személyekkel kapcsolatban, akiket a 

háznéppel  írtak  össze,  de  többnyire  a  közvetlen  leszármazottak,  családi  hozzátartozók  után 

jegyeztek be a lajstromba. Olykor a rokoni megjelölések helyén előfordult a  cseléd, szolga,  

szolgáló  bejegyzés is, de ez csak kisebb részben vonatkozott rokon vagy családtag  szolgára 

vagy  szolgálóra. A családi állapot feltüntetésénél a házas, hajadon, nőtlen és özvegy státusú 

népességen kívül összeírtak még, csekély számban ugyan, törvénytelen házasokat, elváltakat és 

megesett hajadonokat is. (Lásd a Függelék XVII. táblázatát és az V. fejezet vonatkozó részét.) 

Ez azonban, mint a következő fejezetben bemutatom, nem azt jelenti, hogy mindössze annyian 

voltak, amennyit a számlálóbiztosok kimutattak, mert több esetben, más megnevezések alatt is 

ezeket a csoportokat lehetett azonosítani. A hivatása vagy foglalkozási viszonya két rovatában 

szereplő  foglalkozási  megnevezések,  az  adatrögzítés  első  fázisában,  az  összeírók  eredeti 

bejegyzéseinek megfelelően, szöveghű átiratban kerültek az adatbázis 16. és 17. oszlopába.456

3. ábra. Az adatbázis szerkezete (18–25. oszlop)

456 Az 1869. évi népszámlálási lajstromok nominális adatain nyugvó Adatbázist, ahogy korábban már említettem, 
a rövidített hivatkozásokban TNA-ként (Torna megye Nominális Adatbázisa) említem.
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rovat 18 19 20 21 22 23 24 25
címke szh1 szh2 hon jel táv olv ír jegyzet
típus szöveg szöveg szöveg szöveg szöveg szöveg szöveg szöveg
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A  szülőhelye rovatot  célszerűnek  látszott  két  részre  bontani  az  adatbázisban,  s  így  a 

megyék kerültek a 18., a települések pedig a 19. oszlopba. Az adatrögzítés első szakaszában a 

településnevek is az eredeti kéziratos formájuknak megfelelően, s az esetleges téves megye 

megjelölésekkel lettek rögzítve. A számlálóbiztosok számára az egyik legtöbb fejtörést okozó 

problémakörnek a  honosság (20.  oszlop)  és  a  jelenlét/távollét  kérdésének (21–22.  oszlop) 

egyidejű értelmezése bizonyult,  melyet részletesebben a következő fejezetben tárgyalok.  A 

helybeliek közül  olvasni tud-e?  és  írni, olvasni tud-e?  rovatait is nagyon különbözőképpen 

oldották meg az összeírók. Általános megoldásnak tekinthető, hogy amikor valaki olvasni és 

írni is tudott, akkor mindkét rovaton keresztülírva bejegyezték, hogy „tud”, s ha egyiket sem, 

akkor hasonlóképpen, hogy „nem”. Ha valaki csak olvasni tudott,  akkor az első rovatba a 

„tud”,  a  másodikba  pedig  a  „nem”  szerepel,  de  a  bejegyzéseknek  szintén  sok  variációja 

fordult  elő  az  egyes  települések  lajstromain.  Általában  azonban  mindig  egyértelműen 

értelmezhetők voltak a bejegyzések, ezért a t (tud) és n (nem) kódokkal lettek helyettesítve.
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4. ábra. Az adatrögzítés első fázisának szerkezete: az égerszögi lajstrom első hat háza és lakói 1869-ben
hsz lf lsz pre cím ragnév csalnév kernév né rfok nem szév v st hivatás d foglalkozás d szh1 szh2 hon jel táv olv ír
1 1 1 Pap Lídia n 1808 r öz napszámos napszám gazdaságnál Gömör Zádorfala h h t n
1 1 2 Tarjányi Sándor f 1835 r hs napszámos d napszám gazdaságnál d Torna Jósvafő h h t t
1 1 3 Tarczali Mária n 1848 r hs napszámos d napszám gazdaságnál d Torna Égerszög h h t t
1 1 4 Tarjányi Mária n 1869 r " Torna Égerszög h h n n
1 2 1 Molnár János f 1836 r hs napszámos napszám gazdaságnál d Abaúj Szentandrás h h t t
1 2 2 Tarczali Júlia n 1842 r hs " " d Torna Égerszög h h t t
1 2 3 Molnár Zsuzsanna n 1867 r " Torna Égerszög h h n n
2 1 1 Farkas István f 1808 r hs földművelés önálló tulajdonos Torna Égerszög h h t t
2 1 2 Gazsi Zsuzsanna n 1808 r hs földművelés d segéd dto Torna Égerszög h h t n
2 1 3 Tóth István f 1838 r hs földművelés d segéd dto Torna Égerszög h h t t
2 1 4 Farkas Zsuzsanna n 1839 r hs földművelés d segéd dto Torna Égerszög h h t n
3 1 1 Kovács Zsuzsanna n 1813 r öz földművelés önálló tulajdonos Torna Teresztenye h h t n
3 1 2 Tóth Miklós f 1851 r nt földművelés d segéd dto Torna Égerszög h h t t
3 2 1 Boza András f 1828 r hs Juhász bérlő önállóan Borsod Szentpéter i h n n
3 2 2 Vita Júlia n 1813 k hs Juhász d bérlő önállóan d Abaúj Vajda i h n n
4 1 1 Kovács Mihály f 1829 r hs földmívelő önálló tulajdonos Torna Égerszög h h t t
4 1 2 Farkas Erzsébet n 1830 r hs földmívelő d segéd dto Torna Borzova h h t t
4 1 3 Kovács Júlia n 1850 r hd földmívelő d segéd dto Torna Égerszög h h t t
4 1 4 Kovács Erzsébet n 1855 r hd földmívelő d segéd dto Torna Égerszög h h t t
4 1 5 Kovács Lajos f 1860 r iskolás " Torna Égerszög h h t t
4 1 6 Kovács Mária n 1866 r gyermek " Torna Égerszög h h n n
4 2 1 Kovács István f 1827 r hs földmívelő önálló tulajdonos Torna Égerszög h h t t
4 2 2 Boros Erzsébet n 1824 r hs földmívelő d segéd dto Torna Égerszög h h t t
4 2 3 Kovács Zsigmond f 1849 r nt földmívelő d segéd dto Torna Égerszög h h t t
4 2 4 Kovács István f 1852 r nt földmívelő d segéd dto Torna Égerszög h h t t
4 3 1 Kovács János f 1837 r hs földmívelő önálló tulajdonos Torna Égerszög h h t t
4 3 2 Vincze Júlia n 1839 r hs földmívelő d segéd dto Torna Égerszög h h t t
4 3 3 Kovács Zsuzsanna n 1866 r hd " Torna Égerszög h h n n
5 1 1 Farkas Zsuzsanna n 1825 r öz földmívelő önálló tulajdonos Torna Borzova h h t t
5 1 2 Kovács Ferenc f 1849 r nt földmívelő d segéd dto Torna Égerszög h h t t
5 1 3 Kovács Mihály f 1851 r nt földmívelő d segéd dto Torna Égerszög h h t t
5 1 4 Kovács Zsófia f 1855 r hd földmívelő d segéd dto Torna Égerszög h h t t
6 1 1 Bogár Sámuel f 1831 z hs korcsma mérés önállóan bérlő Abaúj Bodolló i h t t
6 1 2 Numan Eszter n 1836 z hs korcsma mérés d segéd dto Abaúj Novaj i h t t
6 1 3 Bogár Pepi n 1856 z hd korcsma mérés d segéd dto Abaúj Szentandrás i h t t
6 1 4 Bogár Áron f 1858 z iskolás Gömör Kánó i h t t
6 1 5 Bogár Rebeka n 1861 z iskolás Gömör Kánó i h t n
6 1 6 Bogár Lajos f 1864 z iskolás Gömör Kánó i h n n
6 1 7 Bogár Gyula f 1869 z kisded Torna Égerszög i h n n
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B. Az adatrögzítés második fázisa: az adatbázis kiegészítése

Az adatrögzítés második fázisában az országos közmunka-összeírás 1867/68. évi nominális 

ívein szereplő közmunkára kötelezettek névsorát településenként vetettem egybe az 1869. évi 

népszámlálás háztartási lajstromaival, s a nevek, az összeírás sorrendje, s az olykor szereplő 

házszámozás  alapján  egyenként  hozzárendeltem  az  itt  felsorolt  személyeket  a  lajstromok 

megfelelő háztartásához.457 A két adatállomány nominális összekapcsolásának az előnyeit és a 

szükségességét  már  kifejtettem,  most  a  technikai  megvalósítást  mutatom  be  röviden.  Az 

adatbázis foglalkozási rovatai elé négy oszlopot illesztettem (km1, km2, km3, km4), amelyek 

közül  az  elsőben  (km1)  azt  állapítottam meg,  hogy  azonos-e  a  népszámlálási  lajstromon 

szereplő  háztartásfő  és  a  közmunka-összeírásban  feltüntetett  személy.  Amennyiben  az 

azonosság megállapítható volt, egy i-vel (igen) jelöltem, ha a két személy nem volt azonos – a 

két forrás időpontja közötti elhalálozások miatt bekövetkező „személycsere” következtében –, 

de a rokonság megállapítható volt, akkor az özv-e, fia, veje  megjelölésekkel különböztettem 

meg  a  lajstromban  bejegyzett  személyt  a  közmunka-összeírásban  szereplőtől.  Azokat  a 

háztartásfőket – a nem paraszti foglalkozású háztartásfők és az özvegyasszony-háztartásfők 

jelentős  része  –,  akiket  nem tudtam „összekapcsolni”  a  két  forrásban,  azaz  a  közmunka-

összeírásban nem fordult elő azonosítható módon a lajstromban szereplő háztartásfő, akkor a 

kimaradt  megjegyzéssel  jelöltem  az  első  oszlopban.  A  második  oszlopban  (km2)  a 

közmunka-összeírás  szerinti  besorolást  tüntettem fel,  azaz,  hogy a  közmunkára  kötelezett 

személyt  igásállattal  bíró  gazdának,  vagy  igásállattal  nem  rendelkező  zsellérnek,  illetve 

házatlan  zsellérnek  minősítették.  A  harmadik  oszlopban  (km3)  ennek  megfelelően  az 

szerepel,  hogy  igás  avagy  kézi  munkára volt-e az összeírt  személy kötelezve.  A negyedik 

oszlopban (km4) az igás vagy a kézi munkatartozás mennyiségét jegyeztem be: hány nap igás 

(szekeres), illetve hány nap kézi  (gyalog) munkatartozással írták össze az adott személyt. A 

házas zselléreknél szinte kizárólag a törvény szerinti 6 nap, házatlan zselléreknél pedig a 3 

nap volt feltüntetve, az igás gazdáknál azonban már árnyaltabb a kép, mert az összeírók egy 

része figyelembe vette, ha több mint két igásállata volt egy gazdának, és ezt a közmunka-

összeírásban is feltüntette. A 4. és az 5. ábrán az adatrögzítés két fázisát mutatom be, melyből 

a másodikban, az adatok kiegészítésén kívül, az alapvető korrekciókat (településnevek stb.) is 

457 A nominative record linkage módszerére lásd pl. Wrigley, E. A. – Schofield, R. S. 1973. 64–101.; Berger, H. 
1996. 129–136.; Thorvaldsen, G. 1992. 107–110.
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elvégeztem az eredeti adatbázis alapján létrehozott második, transzponált adatbázisban. A két 

ábrán sötétebb és világosabb szürke színekkel különítettem el az egyes házakat és lakófeleket.
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5. ábra. Az adatrögzítés második fázisának szerkezete: az égerszögi lajstrom adatai kiegészítve a közmunka-összeírás adataival (km1 – km4)
hsz lf lsz precímragnévcsalnév kernév né rfoknemszév f st km1 km2 km3 km4 hivatás d1 foglalkozás d2 szh1 szh2 hon jel táv olv ír
1 1 1 Pap Lídia n 1808 r öz özv-e zsellér kézi 6 napszámos napszám gazdaságnál Gömör Zádorfalva h h t n
1 1 2 Tarjányi Sándor f 1835 r hs napszámos d napszám gazdaságnál d Torna Jósvafő h h t t
1 1 3 Tarczali Mária n 1848 r hs napszámos d napszám gazdaságnál d Torna Égerszög h h t t
1 1 4 Tarjányi Mária n 1869 r " Torna Égerszög h h n n
1 2 1 Molnár János f 1836 r hs kimaradt napszámos napszám gazdaságnál d Abaúj Hernádszentandrásh h t t
1 2 2 Tarczali Júlia n 1842 r hs " " d Torna Égerszög h h t t
1 2 3 Molnár Zsuzsanna n 1867 r " Torna Égerszög h h n n
2 1 1 Farkas István f 1808 r hs i gazda igás 2 földművelés önálló tulajdonos Torna Égerszög h h t t
2 1 2 Gazsi Zsuzsanna n 1808 r hs földművelés d segéd dto Torna Égerszög h h t n
2 1 3 Tóth István f 1838 r hs földművelés d segéd dto Torna Égerszög h h t t
2 1 4 Farkas Zsuzsanna n 1839 r hs földművelés d segéd dto Torna Égerszög h h t n
3 1 1 Kovács Zsuzsanna n 1813 r öz özv-e zsellér kézi 6 földművelés önálló tulajdonos Torna Teresztenye h h t n
3 1 2 Tóth Miklós f 1851 r nt földművelés d segéd dto Torna Égerszög h h t t
3 2 1 Boza András f 1828 r hs kimaradt Juhász bérlő önállóan Borsod Sajószentpéter i h n n
3 2 2 Vita Júlia n 1813 k hs Juhász d bérlő önállóan d Abaúj Vajda i h n n
4 1 1 Kovács Mihály f 1829 r hs kimaradt földmívelő önálló tulajdonos Torna Égerszög h h t t
4 1 2 Farkas Erzsébet n 1830 r hs földmívelő d segéd dto Torna Borzova h h t t
4 1 3 Kovács Júlia n 1850 r hd földmívelő d segéd dto Torna Égerszög h h t t
4 1 4 Kovács Erzsébet n 1855 r hd földmívelő d segéd dto Torna Égerszög h h t t
4 1 5 Kovács Lajos f 1860 r nt iskolás Torna Égerszög h h t t
4 1 6 Kovács Mária n 1866 r hd " Torna Égerszög h h n n
4 2 1 Kovács István f 1827 r hs i gazda igás 2 földmívelő önálló tulajdonos Torna Égerszög h h t t
4 2 2 Boros Erzsébet n 1824 r hs földmívelő d segéd dto Torna Égerszög h h t t
4 2 3 Kovács Zsigmond f 1849 r nt földmívelő d segéd dto Torna Égerszög h h t t
4 2 4 Kovács István f 1852 r nt földmívelő d segéd dto Torna Égerszög h h t t
4 3 1 Kovács János f 1837 r hs kimaradt földmívelő önálló tulajdonos Torna Égerszög h h t t
4 3 2 Vincze Júlia n 1839 r hs földmívelő d segéd dto Torna Égerszög h h t t
4 3 3 Kovács Zsuzsanna n 1866 r hd " Torna Égerszög h h n n
5 1 1 Farkas Zsuzsanna n 1825 r öz kimaradt földmívelő önálló tulajdonos Torna Borzova h h t t
5 1 2 Kovács Ferenc f 1849 r nt földmívelő d segéd dto Torna Égerszög h h t t
5 1 3 Kovács Mihály f 1851 r nt földmívelő d segéd dto Torna Égerszög h h t t
5 1 4 Kovács Zsófia n 1855 r hd földmívelő d segéd dto Torna Égerszög h h t t
6 1 1 Bogár Sámuel f 1831 z hs kimaradt korcsma mérés yönállóan bérlő Abaúj Bodolló i h t t
6 1 2 Numan Eszter n 1836 z hs korcsma mérésd segéd dto Abaúj Jászóújfalu i h t t
6 1 3 Bogár Pepi n 1856 z hd korcsma mérésd segéd dto Abaúj Hernádszentandrási h t t
6 1 4 Bogár Áron f 1858 z nt iskolás Gömör Kánó i h t t
6 1 5 Bogár Rebeka n 1861 z hd iskolás Gömör Kánó i h t n
6 1 6 Bogár Lajos f 1864 z nt iskolás Gömör Kánó i h n n
6 1 7 Bogár Gyula f 1869 z nt Torna Égerszög i h n n

172



Az adatrögzítés során a közmunka-összeírásban szereplő igásállatok számát egy külön 

oszlopban vetettem össze a népszámlálási lajstrom állatösszeírás-tabellájában (Háziállatok  

számbavétele) feltüntetett igásállatok számával, s ez az esetek igen jelentős részében 

„meglepő” egyezést mutatott.

A ház- és lakásstatisztikai, valamint az állatállománynál szereplő adatok házanként, s ahol 

feltüntették,  ott  háztartásonként  szintén  bekerültek  az  adatbázisba,  hasonló  rögzítési  és 

kódolási elvek szerint,  mint  ahogy azt a lajstrom  háznépi  részénél bemutattam.  Ezek igen 

fontos kiegészítő részét képezik a háztartási  adatoknak, s bizonyos fokig a forráson belüli 

kontroll lehetőségét is biztosítják. Legnagyobb jelentőségük azonban a lajstromok adatainak 

gazdaság-  és  társadalomtörténeti  kiegészítésében  rejlik,  melyek  nemcsak  a  vagyoni-

gazdálkodási körülményekbe és sajátosságokba képesek bevilágítani, de a lakáskörülmények 

révén az életmódba is.

V. TORNA MEGYE TÁRSADALMA A 19. SZÁZAD KÖZEPÉN

1. Torna megye településeinek általános demográfiai jellemzése 1869-ben

A. A népességszám változása

Torna megye népessége 1787 és 1850 között 18000 főről 22662 főre, azaz 26%-kal növekedett (42 település), 
amely  jelentősen  elmarad  a  magyarországi  népességfejlődés  két  időpont  közötti  országos  növekedésétől 
(~40%),  s  évi  átlagban  csak  mintegy  0,4%-kos  bővülést  jelentett.458 Most  nem célom  ennek  általános, 
népesedéstörténeti  okait  vizsgálni  –  amely  megbízhatóan  egyébként  is  legfeljebb  egy  nem  nominális 
regionális anyakönyvi népességrekonstitúció útján lenne megvalósítható –, egyelőre a tényt kívánom pusztán 
konstatálni, mert sem az 1831-es kolera áldozatainak megbízható településszintű kimutatását, sem a régió 
településeire  kiterjedően  a  születésszabályozás  mértékét,  avagy  a  szabadságharc  során  bekövetkezett 
elhalálozások számát nem ismerjük. A 21. táblázatból azonban látható az Alsó járás falvainak 1787 és 1850 
közötti – már említett – kétszeres növekedési üteme a Felső járáshoz képest (Az Alsó járásé 36%-os, tehát az 
országos átlaggal majdnem megegyező, míg a Felső járásé csupán 18%-os volt). A két járás 1850 és 1869 
között érdemleges népességnövekedést nem, inkább stagnálást mutat. A jövő népesedéstörténeti kutatásának 
lesz a feladata ennek az alacsony ütemről induló népességnövekedésnek a további lassulását, lefékeződésének 
okait vizsgálni.

21. táblázat. Torna megye jelenlevő népességének változása459

458 A nyugat-európai államok népességnövekedésének (1750–1850 közti) évi ütemétől pedig nagy mértékben 
elmarad, ha nem is az iparosodás élén járó Angliával (~1,9%), hanem Hollandiával (0,63%), Spanyolországgal 
(0,73%) vagy a német fejlődéssel (0,8%) hasonlítjuk össze. Egyedül a nagyon alacsony francia ütemhez (0,43%) 
mérhető. (Livi-Bacci, M. 1999. 93.)
459 Az adatok forrása: 1787. évi népszámlálás (Függelék X. táblázata); 1850. évi népszámlálás (Függelék XV. 
táblázata); 1869. évi népszámlálás eredményei Torna megye 42 településére: A Magyar Korona Országaiban az  
1870. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei a hasznos házi állatok kimutatásával együtt. Pest, 1871. (a 
továbbiakban: Népszámlálás, 1869), illetve az 1869. évi népszámlálás nominális háztartási lajstromai alapján 
Torna  megye  38  településére  (Függelék  XVI.  táblázata).  Az  1857-es  községsoros  kimutatást  nem  tudtuk 
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1787 1850 1869 (42) 1869 (38)
Felső járás 10335 12230 12578 11249
Alsó járás 7665 10432 10598 9168
Torna megye 18000 22662 23176 20417

Járás / Megye
Népszámlálások

B. Távollevő helybeliek (honosok) és jelenlevő idegenek

A  Függelék  XVI.  táblázatából  látható,  hogy  a  honos  és  a  jelenlevő  (tényleges)  népesség  között 
figyelemreméltó különbség van néhány település esetében. A forrás ismertetésekor már láthattuk, hogy a 
honos népesség nyilvántartása párhuzamosan a jelenlét és távollét kimutatásával, azaz a jelenlevő népesség 
megállapításával,  az  összeírók  egy  részénél  gondot  okozott,  melyet  a  lajstromok  bejegyzései  híven 
visszatükröznek. Amint láttuk a mezővárosi összeíró maga is ebbe a csoportba tartozott, de rajta kívül is 
akadtak még, akik nem tudtak megbirkózni a feladattal. 

A  Felső  járásban  Lucska,  Méhész  és  Torna  az,  ahol  jelentősebb  arányú  (4-5%)  távollevő  honos 
népességet mutattak ki. Lucskán a 26 fős létszámot túlnyomórészt a máshová szegődött szolgálólányok és 
szolgák,  valamint  néhány inas és  legény teszi  ki.  Feltűnő,  hogy többségük, hat  szolgáló és  két  szolga 
Szomolnokon (Szepes  m.)  cselédkedett  a  népszámlálás  időpontjában.  Ez  a  Felső  járás  és  különösen  a 
Csermosnya-völgy  településeinek  igen  szoros  szomolnoki  kapcsolatrendszerére  utal,  melyet  egy 
évszázaddal korábban, az úrbérrendezés során feljegyzett kilenc pontra adott válaszok is megerősítettek. 
(Lásd  a  Függelék  XI.  és  XIII.  táblázatát.)  Rajtuk  kívül  az  uradalmi  tisztek  Rozsnyón (gimnázium)  és 
Dobsinán (elemi iskola) tanuló gyermekei vannak még érdemleges számban ebben a csoportban. Tornán is 
(58 fő) elsősorban a szolgálók, szolgák és – ugyan itt lényegesen nagyobb arányban – a mesterlegények, 
inasok teszik ki a huzamosan távollevők nagy részét. A néhány iskoláson, tanulón kívül a katonáskodók 
száma jelentősebb még a mezővárosban. Méhészen két családból tevődik össze a távollevők fele. A 6. 
számú házból az Elek testvérpárt,   Erzsébetet (1848) és Andrást (1853) utólag törölte az összeíró mint 
távollevőket. Vizner Márton izraelita kocsmáros és Zeisler Erzsébet három gyermekéről (Anna, Bertalan, 
Mária) csak annyit  jegyzett be az összeíró mindegyiküknél, hogy „a lakástól  távol van”, de a lajstrom 
rovatait nagyobbrészt kitöltetlenül hagyta. Három legényke esetében az összeíró azt is feltüntette, hogy hol 
tartózkodnak: a már említett 17 éves Elek András és három évvel fiatalabb rokona, Jakab Ferenc Szepsiben 
(Abaúj  megye)  voltak,  feltehetően  szolgaként;  egy  15  éves  fiatalember  pedig  Nagyváradon  volt  az 
összeírás időpontjában. Két hajadon és egy 10 éves fiúcska esetében csak annyi szerepel bejegyzésként, 
hogy a „lakástól távol van”, illetve „az ország más részében távol van”; a 21 éves Seregély Dániel pedig 
Bécsben a „rendes katonaságnál” szolgált mint közlegény. 

Az  Alsó  járásban  Barakonyban  (7%),  Becskeházán  (8%),  Lenkén  (11%),  Perkupán  (4%)  és 
Teresztenyén (4%) mondható magasnak, de csak Lenkén és Becskeházán kiugrónak a távollevő honosok 
aránya. E két faluban ez részben annak tudható be, hogy a távol cselédkedő szolgákon és szolgálólányokon, 
valamint  inasokon,  tanulókon  kívül  a  máshová  házasodott  nőket  is  összeírta  távollevő  honosként  az 
ügybuzgó összeíró. Összességében a megye  településein a távollevők átlagosan 2%-os aránya  (a Felső 

felhasználni,  mert  csak  37  települést  tartalmaz,  s  a  hiányzóak  eltérnek  az  1869.  évi  háztartási  lajstromok 
fennmaradt iratanyagából hiányzó falvaktól.

148



járásban  1,55%,  az  Alsó  járásban  2,05%)  jelentős,  de  nem kiugróan  magas  értéknek  tekinthető.460 (A 
távollevők nemi megoszlására és részletesebb bemutatására lásd az V. fejezet bevezető részét.)

A jelenlevő idegenek aránya 4% (Felső járás), illetve 5% (Alsó járás) volt 1869-ben, amely már nem 
elhanyagolható  létszámot  tett  ki  járásonként:  közülük  a  huzamosan  jelenlévő  idegenek  száma  a  Felső 
járásban 404 fő volt (3,6%), az Alsó járásban pedig 414 főt (4,51%) tett ki.461 (Lásd a Függelék XVI. 
táblázatát.)  A Felső járásban Almás 15%-os és  Szádelő 12%-os aránya  kiugróan magasnak tekinthető, 
különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a migráns kézművesek legnagyobb megyebeli gyűjtőhelyén,462 

Tornán mindössze 4% volt a jelenlévő idegenek együttes aránya, s ez abszolút számban is elmaradt (84 fő) 
az almási 103 fős létszámtól, mely több volt mint az egész járásban összeírt idegenek negyede. (Kívülük 
még Udvarnok 7%-os aránya említésre méltó.)

Az 1857. évi népszámlálással csak arányaiban tudjuk összevetni az 1869. évi távollévő honosokat és a 
jelenlévő  idegeneket,  mert  Barka,  Dernő,  Hárskút,  Kovácsi  és  Lucska  anyaga  hiányzik  a  községsoros 
kimutatásból.463 Ekkor 1199 főt (férfit és nőt együttesen) mutattak ki távollevő honosként (…der abwesenden 
männlichen und weiblichen Einheimischen), amely a teljes honos népesség 6,4%-a volt, míg az idegenek (…der  
Fremden) 766 fő volt, mely a honosok (18647 fő a 37 településen) arányában 4,1%-ot tett ki. A két időpont 
adatainak összevetése után megállapítható, hogy 1857-ben éppen ellentétes tendencia mutatható ki a távollevők 
és az idegenek arányában, mint 1869-ben, azaz a távollevők száma és aránya a 37 Torna megyei településen 
lényegesen felülmúlta a jelenlevő idegenekét, nagyjából annyival (2%), amennyivel több idegent mutattak ki a 
távollevőknél 1869-ben. A következőkben megpróbálom feltárni az okait a különbségnek, s megvizsgálni a 
Torna megyei számlálóbiztosok gyakorlatát a honosság megítélésének kérdésében. A fő kérdés az, hogy valóban 
ennyire megváltozott-e a 18. század vége és a 19. század közepe után arányában a távollevő helybeliek és az 
idegenek aránya, vagy a fogalomhasználat különbözősége okozza az adatok jelentős eltérését? Az 1857. évi 
népszámlálás utasítása kellően tág teret adott az összeíróknak:

„A helységben honos lakosság, melyhez számítanak mindazon személyek kiknek a fölvételi  iv 
szerkesztésekor  valamely  más  községhezi  tartozása  be  nem  bizonyitatik,  a  fölvételi  ivekbe 
iktatandó.”464

460 Az  1869.  évi  népszámlálás  során  az  országon  belül  (Erdély,  Fiume,  Horvátország,  Szlavónia  és  a 
Határőrvidék nélkül) távollevők száma 179 950 fő, azaz az ország népességének 1,62% volt. (Népszámlálás, 
1869. 103.) Keleti elismerte ugyanakkor, hogy „a távollevők kitüntetésére ezúttal talán kisebb gond fordíttatott, 
mint 1857-ben, a tényleges népességre levén fektetve a súly, mint az […] az idegenek feltünő nagy számából is 
látszik.” (Népszámlálás, 1869. 104. – Kiemelés az eredetiben.) Ezt a beismerést megerősíti, hogy „az országon 
belül  távol volt  helybeli”  fenti  számának majdnem két  és  félszerese,  438 531 fő „jelen volt  az ország más 
községébe  való  idegen”  Magyarországon  (3,94%).  (Uo.  103.)  A  két  abszolút  szám  között  –  a  külföldiek 
kizárásával – fennálló igen jelentős különbség valóban csak az adatfelvétel végrehajtási utasítására és gyakorlati 
véghez vitelének, az egyes  kategóriák összeírói értelmezésének eltéréseire vezethető vissza. A II.  József-féle 
népszámlálás idején a jogi népesség és a tényleges népesség különbsége országos szinten elhanyagolható volt: a 
vármegyékben 17059 fővel kisebb volt a tényleges népesség a honos népességnél, míg a városokban ez 12731 
fővel több volt a honos lakosságnál, a kettő különbözete 4328 fő volt. Csak Magyarországon a távollevők 45715-
en, az idegenek pedig 45217-en voltak. Abaúj-Torna megyében a távollevők száma 375 fővel meghaladta a 
jelenlevő idegenek számát, míg az előbbiek 1652-en, az utóbbiak 1277-en voltak. (Thirring G. 1938. 34, 80.) Az 
1857.  évi  népszámlálásnál  az  idegenek  aránya  országosan  már  meghaladta  a  távollevő  honosokét,  de  nem 
jelentősen, s ez is leginkább a városok jelenlevő idegen népességének nagy arányára vezethető vissza. A Kassai 
kerületben a következőképpen alakult arányuk a jogi népesség százalékában: a városokból távollevők: 9,5%, a 
községekből  távollevők:  4,5%; a  városokban  jelenlevő idegenek:  29,6%, a  községekben  jelenlevő idegenek: 
2,9%. (Dányi D. 1993. 32–33.)
461 Ez azonban az országos átlaggal szintén megegyezett. Lásd Népszámlálás, 1869. 74.
462 A mezővárosi  migráns  kézművesekre,  a  jelenlevő  inasokra  és  mesterlegényekre  lásd Pozsgai  P.  2001c., 
2003a.
463 ŠOBA KE, TŽ II.: hlavný župan, královšký komisár písomnosti, 7/1862 (kr. 1.).
464 Közölte Dányi D. 1993. 102. Az 1857. évi népszámlálás során a honosság problematikus voltát a szerkesztési 
elveket és íveket kidolgozó tervezők is beismerték: „a honosság nehéz és bonyolult kérdését a népszámlálási 
biztosok vagy közegek az összeírás során nem fontolgathatják”, mindenkit be kellett viszont sorolniuk a honos 
vagy az idegen kategóriák valamelyikébe, mert „minden osztrák állampolgárnak valahová tartoznia kell”. (Idézi 
Dányi D. 1993. 31.)  
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22. táblázat. Groszman Sámuel családjával Almáson 1869-ben465

hsz lf lsz csalnév kernév nem szév f st hivatás foglalkozás szh1 szh2 hon jel
37 1 1 Groszman Sámuel f 1824 z hs bőrkereskedő önálló Borsod Szalonna i h
37 1 2 Guttman Fáni n 1826 z hs Abaúj Devecser i h
37 1 3 Groszman József f 1845 z nt bőrkereskedő önálló Torna Görgö i h
37 1 4 Groszman Dávid f 1847 z nt hajkereskedő önálló Torna Görgö i h
37 1 5 Groszman Mária n 1862 z hd Torna Almás i h  

Vegyük szemügyre először az almási idegeneket. A 103 főből a legnagyobb arányt az összeírt zsidóság 
képviselte (44 fő, akik közül négyen huzamosan távol voltak, így 40 fős jelenlevő, de idegenként összeírt 
zsidó volt Almáson), akik közül 3 háztartásfő önálló kereskedő (egy bőr- és két hajkereskedő), 3 önálló 
kocsmáros, egy suszter, egy asztalos, s egy pedig metsző volt. Ez a szám az almási jelenlévő zsidóságnak 
(77 fő) több mint a felét jelentette. Az 1869. évi népszámlálás utasítása szerint azokat kellett  honosnak 
tekinteni, akik legalább egy év óta letelepedtek vagy helyben laktak.466 Ezek szerint az almási zsidóságnak 
a több mint felét kitevő idegenek egy éven belül költöztek volna a településre. Ezt azonban a születési év és 
hely adatai nem támasztják alá: a 40 fő negyede, 11 gyermek ugyanis már Almáson született, s közülük 
csak  hárman  voltak  (Schäfer  Erzsi  és  Großmann  Miksa  1868-ban,  Schäfer  Anna  1869-ben  született), 
akiknek a családjára a népszámlálási utasítás ráillett volna, a többiek mind 1868 előtt születtek Almáson.

23. táblázat. Zsolner Endre néptanító családjával Almáson467

hsz lf lsz csalnév kernév nem szév f st hivatás foglalkozás szh1 szh2 hon jel táv
29 1 1 Zsolner Endre f 1827 k hs néptanító évi bér Abaúj Jászó i h
29 1 2 Simon Terézia n 1825 k hs háztartás Abaúj Jászó i h
29 1 3 Zsolner András f 1849 k nt kovácsmesterség kovács legény Abaúj Jászó i h
29 1 4 Zsolner Mária n 1853 k hd Abaúj Jászó i h
29 1 5 Zsolner Mihály f 1855 k nt kerékgyártó inas Abaúj Jászó i h
29 1 6 Zsolner Anna n 1856 k hd Abaúj Jánok i h
29 1 7 Zsolner Ignácz f 1860 k nt Abaúj Jánok i h
29 1 8 Zsolner Zsuzsanna n 1864 k hd Torna Almás i h

Az  Almáson  született  11  gyermeken  kívül  18-an  Torna  megye  egy  másik  településén,  négyen 
Abaújban, négyen Borsodban, egy fő Sáros megyében, egy Zemplénben, egy pedig Gömörben született az 
idegennek összeírt almási zsidók közül. Több mint negyedük tehát bizonyosan nem lett volna  idegennek 
tekinthető a népszámlálási utasítás szerint. Ez illeszkedik az összeírói tévesztések azon sorába, melyet az 
összesített  ívek  aggregát  adatainál  már  nem lehet  felfejteni,  s  nagy  mértékben  torzíthatják  a  publikált 
eredményeken alapuló vizsgálatokat.468 Az almási idegenek fennmaradó, mintegy 60 fős csoportjában a 
cselédek,  pásztorok,  napszámosok és a  kézművesek  adják a  túlnyomó többséget,  de  egy hivatalnokkal 
(postamester) és egy értelmiségivel is találkozunk (néptanító), akiket a rovatban idegenként tüntettek fel. 
Az  utóbbi,  Zsolner  Endre  jászói  majd  jánoki  (Abaúj  megye)  tanítóskodás  után  érkezett  tornai 
állomáshelyére.  Hat  gyermeke  közül  három  a  szülővárosában,  Jászón  született,  akik  a  népszámlálás 
időpontjában „huzamosan távol” voltak (a két fiú Krasznahorkaváralján tanulta a mesterséget, Mária pedig 
465 Rövidítések: f = felekezet, z = izraelita („mózes vallásu” a lajstrom utasításán, de a „Mózes”, illetve „Mózes 
vallású” bejegyzésen kívül a „zsidó” és az „izraelita” megjelöléseket  alkalmazták még az összeírók);  hon = 
honossága, i = idegen; jel = jelenléte, h = huzamos. A táblázatban szereplő további rövidítésekre lásd a 12. 
táblázathoz kapcsolódó lábjegyzetet (227. lj.), illetve a „Rövidítések jegyzéké”-t.
466 A népszámlálási utasítás III. 13. §-a így rendelkezett: „A helybeli (illetékes) lakossághoz számítandó nemcsak a 
helyben született, hanem az engedélylyel bármikor, a nélkül pedig legalább egy év óta letelepedett vagy állandóan  
ott lakó egyén is, kinek más helyen való illetékessége ki nem derithető…”. (Népszámlálás, 1869. 73–74.)
467 Rövidítés: táv = távollét, h = huzamos. A további rövidítésekre lásd a 12. és a 22. táblázathoz kapcsolódó 
lábjegyzeteket,  illetve  a  „Rövidítések  jegyzéké”-t.  Az  összeíró  Jászót  következetesen  Gömör  megyei 
településként tüntette fel, melyet az Adatbázis korrigált változatában javítottam. – Az intergenerációs mobilitás 
szempontjából is érdekes és viszonylag ritka, hogy Zsolner Endre két fia is a kézművességre adta fejét.
468 A népszámlálóbiztosok nem voltak  központilag felkészítve,  s  nem csoda,  hogy a  terminológiai  zűrzavar 
keltette tanácstalanság közepette (háztartás, lakófél, konyha, előszoba stb.) az utasítás néhány egyéb pontja is 
elsikkadt az adatfelvétel során. Az egy év egyébként is csak a népszámlálás időszakára bevezetett „honosság” 
kritériuma volt, s ez a korábbi rendi jogi hagyományhoz nem illeszkedett, azonban a  létező viszonyokhoz  és a 
szabad  királyi  városok  képviselőválasztásáról  szóló  törvényhez  (1848.  XXIII.  tc.)  igazodott.  (Népszámlálás, 
1869. 73.)
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Rozsnyón volt, de az összeíró „Jegyzet”-eiből nem derül ki, hogy tanulóként vagy cselédként).  A negyedik 
és ötödik gyermeke, Anna és Ignác már Jánokon született, Anna 1856-ban, Ignác 1860-ban; a legkisebb 
gyermeke  Zsuzsanna  pedig  1864-ben  már  Almáson.  Valamikor  Ignác  és  Zsuzsanna  születése  között 
telepedtek le a Torna megyei településen, s az 1870. év elején, amikor a megyét összeírták, már legalább 
hat  éve  Almáson  laktak,  de  a  népszámlálási  utasítással  ellentétben  még  mindig  idegenként  voltak 
feltüntetve.  Nyilvánvaló,  hogy aggregát  szinten az  idegenek  kategóriájában már nem lehet  elkülöníteni 
azokat,  akiket  a  népszámlálási  utasításnak  megfelelően  írtak  össze,  azoktól,  akiket  az  összeíró  saját 
megítélése szerint minősített idegennek. 

Szádelő összeírásakor nem követtek el oly mértékű hibákat, mint Almáson, s a szádelői lajstromokon 
kimutatott  idegenek  –  37  huzamosan  és  egy  ideiglenesen  volt  jelen  –  mintegy  tárházát  jelentik  a 
legmobilabb  társadalmi  csoportoknak.  A  községi  cselédek,  a  község  által  felfogadott  pásztorok  és 
családtagjaik alkották a  legnépesebb csoportot  (16 fő),  akik mind  a  falu  tulajdonában lévő  28.  számú 
házban laktak.469 (Az összeíró négy háztartást különített el, a házban azonban csak két szoba és egy konyha 
volt,  tehát  feltehetően  két-két  család  osztozott  egy-egy  szobán.)  Két  helyben  született  gyermeket  már 
honosnak jegyzett be a lajstromba az összeíró: Galambosi András 1867-ben, Novák Mária pedig 1865-ben 
született.  Érthetetlen  viszont,  hogy Novák  Józsefet,  aki  1866-ban  szintén  Szádelőn  született,  miért  az 
idegenekhez sorolta a biztos? (Lásd a 24. táblázatot.) Nem állapítható meg biztosan, de gyaníthatóan a 
helyben születésen kívül itt is még legalább 3-5 év volt a honosság megszerzésének (összeírói) kritériuma. 
A második legnépesebb csoport a szolgálók és szolgák 9 fős csoportja volt Szádelőn, akik mind  közeli 
Torna megyei településeken születtek: két-két fő a szomszédos Udvarnokon és Barkán, egy-egy fő pedig 
Almáson, Ájon, Görgőn, Jabloncán és Tornán. Eltekintve a népszámlálás időpontjában már 60. életévét 
betöltött özvegyasszonytól, a görgői születésű Tóth Sárától, aki a rozsnyói származású fiatal református 
lelkésznél,  Kerekes  Károlynál  volt  szakácsné,  valamint  a  30  éves  Rubó  Jánostól,  aki  Ungár  Sámuel 
kocsmáros és haszonbérlő kocsisa volt ekkor,470 a maradék 7 szolga (6 szolgálólány és egy szolga) 16 és 25 
év közötti hajadon, illetve nőtlen volt (közülük a jabloncai Szabó Máriát megesett hajadonként jegyezték be 
a  Korcsmáros  Mihály  földműves  háztartását  kimutató  lajstromba).  A  szádelői  haszonbérlők  és  a 
háztartásukban összeírt segédek, inasok, illetve bérlők szintén jelentős hányadát adták az idegeneknek: a 
már említett  Ungár Sámuel kocsmáros segédje, Zeisler Lajos, lakója Edenburg Sámuel tanító, valamint 
szolgálójuk (1. sz. ház); Gedeon János malmának bérlője (2. sz.), Tirol István molnár és felesége (valamint 
szolgálóleányuk), Kurczi István edelényi származású molnár tanulója, a szintén edelényi születésű Kollár 
Antal és szolgálójuk, a 17 éves tornai Görcsös Katalin tartoztak ebbe a csoportba. A már említett udvarnoki 
kocsis, Rubó János feleségét és két leányát pedig a helybeli szülésznő házában vették fel a lajstromba. Meg 
kell  még említeni  a  megye  társadalmának egyik  legmobilabb etnikai  csoportját,  a  cigányságot,  melyet 
Szádelőn az almási  születésű Kóré József  cigánykovács  négy fős családja képviselt  (felesége a lucskai 
Dancso Eszter, gyermekeik pedig József és Károly, akik szintén Almáson születtek).471

469 A háztulajdon megállapítására lásd a neoabszolutizmus időszakának épület-összeírását:  ŠOBA KE, TŽ I.: 
közigazgatási iratok, 8: adóügyek, adóösszeírások (kr. Szádellő): Verzeichnisz [!] allen Häuser obiger Gemeinde  
nach dem Haus-Nummern,  Eigenthümern,  Wohnungen und Bauarten – für  d.  K.  K.  Grundbuch (Gemeinde  
Szádellő, 1859).
470 Ungár Sámuel – akit az 1868-as közmunka-összeírásban először  gazdának, majd  házatlan zsellérnek írtak 
össze – Gedeon János földbirtokostól (lásd a III. fejezet 5. alfejezetét) bérelte az épületet „bormérésre”.
471 A Torna megyei cigányság foglalkozási csoportjaira és létszámára a 18. század végén lásd Tóth P. 1994. 17–
26. Az 1869. évi népszámlálás időszakában a kézműves cigányokra lásd Pozsgai P. 2000b, 2001c.
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24. táblázat. A szádelői községi pásztorok és családjaik a 28. számú házban472

hsz lf lsz csalnév kernév nem szév f st hivatás foglalkozás szh1 szh2 hon jel olv ír
28 1 1 Galambosi András f 1835 k hs pásztorság pásztor Gömör Rudna i h n n
28 1 2 Kerekes Rozália n 1831 k hs napszám napszámos Torna Dernő i h n n
28 1 3 Galambosi Rozália n 1863 k hd Torna Barka i h n n
28 1 4 Galambosi András f 1867 k nt Torna Szádelő h h n n
28 2 1 Malik János f 1827 k hs juhász juhász Szepes Uhorna i h n n
28 2 2 Szaszák Zsófia n 1833 k hs napszámos Szepes Uhorna i h n n
28 2 3 Szaszák Mihály f 1859 k nt szolgálat juhász-bojtár Szepes Uhorna i h n n
28 2 4 Malik Zsófia n 1862 k hd Szepes Uhorna i h n n
28 2 5 Malik János f 1866 k nt Torna Torna i h n n
28 2 6 Malik András f 1869 k nt Torna Hidvégardó i h n n
28 3 1 Novák István f 1837 k hs kondás cseléd Abaúj Pányok i h n n
28 3 2 Bukovics Erzsébet n 1844 k hs napszám napszámos Abaúj Makranc i h n n
28 3 3 Novák János f 1861 k nt Torna Udvarnok i h n n
28 3 4 Novák József f 1866 k nt Torna Szádelő i h n n
28 3 5 Novák Mária n 1865 k hd Torna Szádelő h h n n
28 3 6 Horka Dániel f 185? k nt szolgálat kondás bojtár Torna Udvarnok i h n n
28 4 1 Krisztián István f 1839 k hs gulyás cseléd Torna Nádaska i h n n
28 4 2 Matesz Borbála n 1840 k hs napszám Torna Barka i h t n

Az Alsó  járásban  mindössze  három település  volt,  ahol  az  idegenek  aránya  a  járási  átlagot  (5%) 
meghaladta: Rákón 25 idegent írtak össze (6%), Égerszögön 54-et (13%), Szilason pedig 272 főt (29%), 
amely a megyebeli összes idegennek mintegy a harmadát jelentette (!). A többi Alsó járási település, ahol 
kimutattak idegeneket, mind átlagos vagy az alatti arányszámot mutat. Rákón nem nehéz a dolgunk, mert 
az  összes  jelenlevő  idegen,  mind  a  25  fő  Horvátországból  érkezett:  24-en  közülük  favágók  voltak 
Fuzinéből, akik „heti bér mellett” dolgoztak, életkoruk pedig – egy idősebb favágó kivéte1ével – 13 és 40 
év között változatos képet mutatott; egy főt „famester”-nek titulált az összeíró a  foglalkozás  rovatban, a 
hivatás  rovatba pedig azt  jegyezte  be róla,  hogy a „válalkozók megbízotja”,  aki Verbovskiból  érkezett 
Rákóra az általa felfogadott favágókkal. Égerszögön a huzamosan jelenlevő idegenek között 11 fő volt a 
községi pásztorok száma: két juhász és egy csikós feleségeikkel, valamint egy kanász feleségével, s három 
gyermekével együtt. Két zsidó kocsmáros, a bodolói (Abaúj m.) Bogár Sámuel és segédje, a Szakácsiból 
származó  Unger  József,  valamint  családjaik  a  községi  cselédekkel  azonos  létszámban  voltak  jelen  az 
összeíráskor. Bogárék vándorlása jól nyomon követhető gyermekeik születési helye alapján: Pepi 1856-ban 
Hernádszentandráson,  Áron  (1858),  Rebeka  (1861)  és  Lajos  (1864)  már  az  Égerszöggel  szomszédos 
Gömör megyei  Kánón születtek,  Gyula  pedig 1869-ben Égerszögön.  Az utóbbi helyben születése nem 
vonta maga után a  honos  státust itt sem, de az 1864-ben szintén Égerszögön született Unger Máriát sem 
honosként jegyezték be a lajstromba, tehát az utasításhoz képest itt is eltérő értelmezéssel találkozunk. A 
migránsok egy másik csoportját, a kézművességet egy molnár, a sumjászi (Gömör m.) születésű Sziklai 
János, s egy kovács, a zilizi (Borsod m.) Balázs Mihály képviselte. Családtagjaikkal együtt 10 főt tett ki 
számuk 1869-ben. Nekik sem az első állomáshelyük volt a Rét-patak völgyében fekvő kis falu: Sziklai a 
Borsod  megyei  Kurittyánban  is  molnárkodott,  a  bejegyzés  szerint  ott  született  ugyanis  a  lajstromban 
összeírt idősebb fia, majd Jósvafőn űzte az ipart (Ferenc fia születési helye). Balázs Mihály útja a Borsod 
megyei Szuhogyon és a Gömör megyei Kánón át vezetett Égerszögre. A lajstromban szereplő két legkisebb 
gyermeke már Égerszögön született jóval a népszámlálást megelőzően (Teréz 1862-ben, Lajos pedig 1864-
ben), mégsem honosnak írták össze őket. A többi égerszögi  idegen szinte kivétel nélkül az Égerszögre 
házasodott  nőkből és  férfiakból áll,  akiknek nagyobb részét  az összeíró  idegennek írta össze:  Benedek 
Mária és Fehér Zsuzsanna Imoláról  (Gömör m.),  Kormos Zsuzsanna Kánóról, Valoha Mária Ragályról 
(Gömör m.) gazdákhoz, Máté Julianna Trizsről (Gömör m.), Veres Mária Rudabányáról (Borsod m.), Fejes 
Éva  Imoláról  gazdalegényekhez,  Müller  Mária  a  Gömör  megyei  Szuháról  napszámos  zsellérhez  jött 
feleségnek.  Az utóbbinak  a  lajstromban szereplő  legidősebb gyermeke,  Ráki  Pál  1858-ban  született,  s 
fiatalabb  gyermekei  (Mihály  és  Zsuzsanna)  is  Égerszögön  születtek  már,  ami  azt  bizonyítja,  hogy 
házasságkötése  és  az  uralkodó  gyakorlat  szerinti  patrilokális  megtelepedése  óta,  több  mint  10  éve 
folyamatosan a faluban lakott, mégsem helybeliként jegyezték be a lajstromba. (Lásd a 25. táblázatot.) Egy 

472 Rövidítések: olv = olvasni tud, n = nem, t = igen; ír = írni tud, n = nem. A táblázat további rövidítéseire lásd a 
12., 22. és a 23. táblázathoz kapcsolódó lábjegyzeteket, illetve a „Rövidítések jegyzéké”-t.
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férfi is található ebben a csoportban:  Ötvös János Szőlősardóról Boros Zsuzsannát vette el feleségül,473 

családjukban egy Boros Illés nevű négyéves fiúcskát – aki feltehetően az asszony korábbi,  házasságon 
kívüli kapcsolatából született –, s közös gyermeküket, Jánost vették fel a lajstromba, aki 1869-ben született 
Égerszögön, s apjához hasonlóan idegennek jegyezték be. (Lásd a 26. táblázatot.) A 181 házasként összeírt 
égerszögi  nő  és  férfi  közül  51  nem  Égerszögön  született,  s  közülük  29-et  idegennek  tüntettek  fel  a 
lajstromon (57%). Ez egy ritka összeírói gyakorlatot mutat, mely bizonyos fokig még a lokális endogámia 
értékrendszerét tükrözi vissza: a beköltöző jövevények  nemzetségi  szempontból is  idegennek (jövevény, 
„gyütt-ment”) minősültek.474

25. táblázat. Ráki István családjával és „idegen” feleségével Égerszögön
hsz lf lsz csalnév kernév nem szév f st hivatás foglalkozás szh1 szh2 hon jel
63 2 1 Ráki István f 1827 r hs napszámos zsellér önálló Torna Égerszög h h
63 2 2 Müller Mária n 1833 r hs napszámos zsellér önálló Gömör Szuha i h
63 2 3 Ráki Pál f 1858 r iskolás önálló Torna Égerszög h h
63 2 4 Ráki Mihály f 1862 r iskolás önálló Torna Égerszög h h
63 2 5 Ráki Zsuzsanna n 1866 r Torna Égerszög h h  

26. táblázat. Ötvös János és családja Égerszögön
hsz lf lsz csalnév kernév nem szév f st hivatás d1 foglalkozás d2 szh1 szh2 hon jel
62 2 1 Ötvös János f 1847 r hs földmívelő bérlő Torna Szőlősardó i h
62 2 2 Boros Zsuzsanna n 1847 r hs földmívelő d bérlő d Torna Égerszög h h
62 2 3 Boros Illés f 1866 r Torna Égerszög h h
62 2 4 Ötvös János f 1869 r Torna Égerszög i h  

Az idegeneket, mint láttuk, legnagyobb létszámban és arányban Szilason mutatták ki az Alsó járásban, 
s a megyében egyaránt. Az eddig ismertetett minősítési gyakorlat alapján kétkedve kell fogadnunk ezt a 
valóban  kiugró  arányszámot.  S  valóban,  a  szilasi  háztartási  lajstromok  áttanulmányozása  után 
megállapítható, hogy az összeíró egy igen könnyen kezelhető – máshol nem alkalmazott, s a népszámlálási 
utasításnak ellentmondó – módszert vezetett be arra nézve, hogy kit is soroljon az idegenek közé: ő ugyanis 
csaknem mindenkit idegennek minősített, aki nem Szilason született. Ez alól mindössze 5 kivételt tett, négy 
kisebb  gyermek  és  egy  40  év  feletti  szolga  esetében  (néhány  esetben  viszont  az  1868-ban,  vagy  azt 
megelőzően  helyben  születetteket  is  az  idegenekhez  sorolta),  így  272  főt  jegyzett  be  idegenként  a 
lajstromba, függetlenül attól, hogy hány éve lakott Szilason az illető, véglegesen megtelepedett-e faluban, 
házasság útján vagy munkája miatt  került-e oda. Ez természetesen a legkirívóbb példa, s párját nem is 
találjuk  Torna  megye  településein  (bár  bizonyos  fokig  az  égerszögi  „módszer”  továbbfejlesztett 
változatának is tekinthetjük), de abban biztosak lehetünk, hogy az összesítések révén az országos átlagba is 
beépült ez az adat, s az sem zárható ki, hogy az országban máshol nem fordulhatott hasonló gyakorlat elő. 
A 27. táblázatban néhány példát mutatok be a szilasi összeíró által követett gyakorlatról.

473 Az  Ötvös  család  Szőlősardai  ágazatára  és  gazdálkodásukra  lásd  Heilig  B.  2000a.  A  szomszédos 
Teresztenyéről vőként települt be Szőlősardóra 1838-ban a telkes gazdafi Ötvös János. (Heilig B. 2000a. 32.) Az 
Ötvös-testvérek, Mihály és János családjaikkal az egyik legösszetettebb lakófélháztartást alkották az 1869. évi 
népszámlálás időpontjában Ardón. (Uo. 99.)
474 A jöttmentek lenézése, negatív megkülönböztetése különösen jellemző volt az erős etnikai csoporttudattal 
bíró  közösségeknél.  Lásd  erre  Örsi  J.  1990.  25–29.  A városi  társadalomba  való  befogadásról,  az  idegenek 
betelepüléséről  és  a  polgárjog  megszerzésének  feltételeiről  a  nagyobb  régió  egyik  fontos  központjának, 
Kassának a példáján lásd Czoch G. 1997. és 1998. 32–33. A dunántúli városokban a helybeli és a bevándorló 
polgárok arányára, valamint az öt vizsgált városban a betelepülők származási helyére lásd Bácskai V. 2002. 103–
110. Az idegenek problematikájára és tagoltságára német várostörténeti szempontból lásd Sicken, B. 271–329.
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27. táblázat. Néhány példa a szilasi jelenlevő „idegen” személyekre
hsz lf lsz csalnév kernév nem szév f st hivatás foglalkozás szh1 szh2 hon jel
13 3 1 Holló András f 1824 k hs paraszt gazda önálló Torna Szögliget i h
13 3 2 Janecz Mária n 1828 k hs Torna Szilas h h
13 3 3 Holló András f 1856 k nt iskolás iskolás Torna Szilas h h
13 3 4 Holló Erzsébet n 1867 k hd gyermek Torna Szilas h h
51 1 1 Kecskeméti Samu f 1814 r hs iskola tanító önálló Gömör Simonyi i h
51 1 2 Nagy Zsuzsánna n 1822 r hs Borsod Miskolc i h
51 1 7 Kecskeméti Zsuzsánna n 1862 r hd iskolás Torna Szilas h h
51 1 8 Kecskeméti Zsigmond f 1866 r nt Torna Szilas h h
60 1 1 Krénert János f 1823 k hs fő erdész önálló Tolna Kocsola i h
60 1 2 Takács Mária n 1833 k hs Sopron Sziglóc i h
60 1 3 Krénert Terézia n 1851 k hd attyánál van Tolna Kocsola i h
60 1 6 Krénert Ilona n 1860 k hd iskolás Torna Szilas h h
60 1 7 Krénert Mária n 1865 k hd gyermek Torna Szilas h h
60 1 8 Krénert Róza n 1869 k hd gyermek Torna Szilas h h
60 1 9 Pleidicsko Erzsébet n 1849 k hd cseléd szolgáló Torna Körtvélyes i h
64 3 1 Bálint István f 1809 r hs zsellér önálló Torna Szilas h h
64 3 2 Farkas Zsuzsánna n 1810 r hs Torna Görgő i h
64 3 3 Bálint Ferenc f 1837 r hs zsellér attyánál van Torna Szilas h h
64 3 4 Ternei Mária n 1838 r hs Torna Komjáti i h
64 3 5 Lőrincz János f 1845 r nt szabó legény szabó Torna Szilas h h
64 3 6 Bálint Mária n 1861 r hd iskolás Torna Szilas h h
64 3 7 Bálint Zsuzsánna n 1864 r hd Torna Szilas h h
64 3 8 Bálint Lídia n 1866 r hd Torna Szilas h h
64 3 9 Bálint Erzsébet n 1850 r hd attyánál van napszámos Torna Szilas h h

135 3 1 Brutóvszki András f 1822 k hs zsellér önálló Torna Méhész i h
135 3 2 Janecz Erzsébet n 1832 k hs Torna Szilas h h
135 3 3 Brutóvszki Juliánna n 1858 k hd iskolás Torna Lenke i h
135 3 4 Brutóvszki Erzsébet n 1863 k hd Torna Vendégi i h
135 3 5 Brutóvszki János f 1869 k nt Torna Szilas h h
153 1 1 Horváth Ádi f 1832 k hs czigány kovács kovács Torna Derenk i h
153 1 2 Baslyúr Eszter n 1834 k hs Torna Szilas h h
153 1 3 Horváth József f 1858 k nt attyánál van Torna Szögliget i h
153 1 4 Horváth Ádi f 1864 k nt Torna Szilas h h
153 1 5 Horváth Juliánna n 1868 k hd Torna Szilas h h

Holló András Szögligetről jött vőnek Szilasra, de több mint 10 évvel a lajstromban szereplő legidősebb 
gyermeke  születése  után  is  idegen  maradt.  Nemes  Kecskeméti  Sámuel  családjának  nemességét  Torna 
megye közgyűlése hirdette ki a 17. század közepén,475 de ő maga már a Gömör megyei Simonyiban látta 
meg a napvilágot, s feleségével a miskolci Nagy Zsuzsannával mint tanító érkezett Szilasra: két lajstromban 
szereplő, Szilason született  gyermekük honos, ők pedig idegenek. Hasonló Krénert János esete is, hisz ő és 
felesége,  valamint  legidősebb  gyermekük  nem  Szilason  születtek,  ezért  az  összeíró  automatikusan 
idegennek  minősítette  őket.  Bálint  István  zsellérnek  és  a  vele  egy  háztartásban  összeírt  házas  fiának, 
Ferencnek a felesége sem Szilason született, így az összeíró szerint nem is lehettek  szilasi illetőségűek,  
jóllehet Farkas Zsuzsanna, Bálint István felesége már több mint három évtizede Szilason élt a népszámlálás 
időpontjában. Brutóvszky András méhészi születésű zsellér és felesége, a szilasi Janecz Erzsébet gyermekei 
közül kettő Lenkén, illetve Vendégiben – feltehetően apjuk elszegődésének állomáshelyein – születtek, így 
1869-ben érkezett kisöccsükkel ellentétben ők nem váltak szilasivá. A derenki Horvát Ádi czigány kovács 
és fia, a Szögligeten született József szintén az idegenek rovatába kerültek, jóllehet szemmel láthatóan már 
legalább 6 éve (az ifjabb Horváth Ádi születése óta) Szilason éltek.

A szilasi  népszámlálási  biztos  három esetben  –  a  megyében  szintén  egyedülálló  módon  –  beavat 
bennünket  az  idegenekre  használt  terminológiájába  is:  Burger  József  tiszadobi  származású  zsidó 
földbirtokos  két  uradalmi  cselédjét,  Csejóczki  Mihály  vizsolyi  születésű  kovácsot  és  Porkoláb  Lajos, 

475 A Kecskeméti (Kecskeméthy) család nemeslevelét III. Ferdinándtól nyerte 1652-ben, s még ugyanabban az 
évben Tornán ki is hirdették. (Csoma Zs. 1897. 660.)
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tiszadobi gulyást illetéktelennek minősített a lajstrom „Jegyzet” rovatában az összeíró, csakúgy mint Fogel 
(Vogel) Ádám szatócs kereskedő al zsellért. 

28. táblázat. A szilasi „illetéktelen” háztartásfők és családtagjaik
hsz lf lsz csalnév kernév nem szév f st hivatás foglalk. szh1 szh2 hon jel jegyzet
110 1 1 Csejóczki Mihály f 1823 k hs Burger kovácsa cseléd Abaúj Vizsoly i h illetéktelen szolga
110 1 2 Szabó Terézia n 1843 k hs Abaúj Fulókércs i h
110 1 3 Csejóczki Mária n 1867 k hd Abaúj Bodolló i h
110 1 4 Csejóczki Terézia n 1869 k hd Torna Torna i h
110 2 1 Porkoláb Lajos f 1840 k hs Burger gulyása cseléd Szabolcs Tiszadob i h illetéktelen
110 2 2 Dobó Juliánna n 1847 k hs Borsod Szederkény i h
110 2 3 Porkoláb Lajos f 1868 k nt Zemplén Parnó i h
110 2 4 Porkoláb Terézia n 1869 k hd Gömör Oláhpatak i h
119 1 1 Fogel Ádám f 1845 z hs szatócs kereskedő al zsellér Gömör Berzéte i h illetéktelen
119 1 2 Róth Eszter n 1850 z hs Torna Görgő i h

Az Alsó járásban 7 olyan település volt (Barakony, Dobódél, Jósvafő, Kápolna, Komjáti, Lenke és 
Petri) ahol egyáltalán nem írtak össze  idegent a jelenlevő népességből (lásd a Függelék XVI. táblázatát), 
míg a Felső járásban mindössze kettő volt ilyen (Hidvégardó és Horváti). Érdemes szemügyre venni, hogy 
az ezeken a településeken követett népszámlálási gyakorlat nem hagyott-e némi kívánnivalót maga után: 
valóban nem volt-e a jelenlévők között olyan, akit legalábbis a népszámlálási utasítás szerint idegennek 
kellett  volna  tekinteni?  Már  a  Felső  járásbeli  Hidvégardón  szembetűnik  a  különbség  az  összeírói 
gyakorlatban: az egy-két évvel a népszámlálás előtt nem Hidvégardón született gyermekeket is  honosnak 
jegyezték be, s a „honosság elnyerésének” nem volt egyébként sem akadálya a falun kívüli születési hely. 
Úgy tűnik, hogy ezeken a településeken a népszámlálási gyakorlat másik végletével kell szembesülnünk: 
mindenkit,  aki  jelen  volt,  honosnak tekintettek. Példaként bemutatom a szendrői születésű cseléd, Bori 
András és Csontos Julianna háztartását – ahol még egy helybeli cseléd lakót is kimutattak –, melyben az 
1868-ban Szendrőben született gyermekükig bezárólag mindenkit a „helybeli” rovatba jegyeztek be. (Lásd 
a 29. táblázatot.)
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29. táblázat. A szendrői Bori András és családja Hidvégardón
hsz lf lsz csalnév kernév nem szév f st hivatás foglalkozás szh1 szh2 hon jel
50 3 1 Bori István f 1830 k hs cseléd – Borsod Szendrő h h
50 3 2 Csontos Julianna n 1840 k hs Borsod Szuhogy h h
50 3 3 Bori Julianna n 1860 k hd Borsod Szendrő h h
50 3 4 Bori István f 1864 k nt Borsod Szendrő h h
50 3 5 Bori János f 1868 k nt Borsod Szendrő h h
50 3 6 Hajdú András f 1845 k nt cseléd – Torna Hídvégardó h h

Jósvafőn már arra is több példát találunk – az idézett népszámlálási utasítással ellentétben –, hogy az 
1869-ben nem Jósvafőn született csecsemőket is helybelinek tüntették fel, melyet a 30. táblázatban kurzív 
szedéssel  jelöltem.  A népszámlálást  az  1869.  évre  vonatkoztatva kellett  végrehajtani  (a  cenzus  eszmei 
időpontja 1869. december 31-e volt),  így a „legalább egy év óta letelepedett  vagy állandóan ott  lakó” 
kritérium bizonyosan nem teljesülhetett  sem Friedmann Jónás szilicei,  sem Matós János szendrői,  sem 
pedig Balog András lucskai születésű, de a népszámlálás időpontjában már a családjukkal Jósvafőn összeírt 
csecsemőknél.

30. táblázat. Néhány példa Jósvafő „honos” népességére
hsz lf lsz csalnév kernév nem szév f st hivatás foglalkozás szh1 szh2 hon jel
33 1 1 Fridman Ignácz f 1843 z hs Kortsmáros bérlő Abaúj Gagybátor h h
33 1 2 Lang Rebeka n 1849 z hs háztartó bérlő Abaúj Kiskinizs h h
33 1 3 Fridman Jónás f 1869 z nt Torna Szilice h h
33 1 4 Matus Zsuzsanna n 1853 r hd évi bér mellett szolgálat Torna Jósvafő h h

122 1 1 Matós Péter f 1824 r hs évi bér mellett cseléd Torna Jósvafő h h
122 1 2 Sára Lidia n 1830 r hs háztartásnál Torna Jósvafő h h
122 1 3 Matós István f 1858 r nt Torna Jósvafő h h
122 1 4 Matós János f 1869 r nt Borsod Szendrő h h
153 1 1 Balog József f 1811 k hs kovács Borsod Szendrő h h
153 1 2 Lakatos Eszter n 1825 k hs háztartásnál Borsod Csaba h h
153 1 3 Balog István f 1847 k nt kovács háztartásnál Borsod Szirák h h
153 1 4 Balog Erzsébet n 1853 k hd háztartásnál Borsod Szászfa h h
153 1 5 Balog Lajos f 1855 k nt kovács kovács Torna Horváti h h
153 1 6 Balog Ferencz f 1861 k nt kovács Torna Újfalu h h
153 1 7 Balog Borbála n 1862 k hd kovács Torna Körtvélyes h h
153 1 8 Balog András f 1869 k nt kovács Torna Lucska h h

A már említett  igen jelentős különbség a távollevő  honos és a jelenlevő  idegen  népesség között – 
országos és megyei szinten is az utóbbiak javára – tehát Torna megye településein több okra vezethető 
vissza,  de mindnek a gyökere az összeírói  gyakorlatban keresendő. A huzamosan távollevőket sokszor 
törölték  a  lajstromból  (kihúzták,  vagy  csak  részleges  adatokat  közöltek  róluk),  tehát  nem  teljes  a 
kimutatásuk ellentétben az idegenekkel, akiket azon a településen, ahol tartózkodtak minden valószínűség 
szerint  hiánytalanul összeírtak.476 Az összeírói minősítési gyakorlat különbségei  településenként változó 
megbízhatósági  szintű  kimutatásokat  eredményeztek.  Nem  nehéz  belátni,  hogy  a  községi  áttekintések 
mekkora különbségeket fedtek el az összesítések során, hisz az utasítás értelmében eljáró népszámlálási 
biztosok átlagosan sokkal kisebb létszámú  idegent mutattak ki, mint azok a társaik, akik a  honosságot a 
korábbi városi törvényi szabályozás, illetve más – olykor esetleg egyéni – szempontok szerint értelmezték 
(példa  a  különbségre  a  tornai  és  az  almási  összeírók  alkalmazott  eljárása,  a  kirívó  egyéni  minősítési 

476 A  honosság  kimutatása  természetesen  nem kis  zavart  okozhatott  az  összeírók  között,  hisz  a  távollevőt, 
amennyiben honos volt elvileg be kellett  jegyezni a lajstromba, de ez az adatszolgáltatás  nagyon különböző 
színvonalú volt, mint ahogy azt maga Keleti  is  elismerte:  „…ismerve lévén  számos feliratból  a nehézségek, 
melyekbe a számlálás végrehajtása itt-ott ütközött, csak a legsommásabb kimutatás követeltetett be ez egyénekre 
nézve, s így történt, hogy sok törvényhatóság még csak n e m r e nézve sem elkülönítve mutatta ki az országon 
belül távollevőket. Még kevésbbé mutattatott ki – de nem is követeltetett – a sok munkával járó kimutatás arra 
nézve, hogy az országon belől távollevők h o l tartózkodnak, mi ha községenkint nem is, legalább megyénkint  
sokkal biztosabb ellenőrzést, de sokkal érdekesb összehasonlitást is engedett volna”. (Népszámlálás, 1869. 103.; 
a ritkán szedett kiemelés az eredetiben, a kurzivált, mint általában, tőlem. – P. P.)
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gyakorlatra a szilasi és részben az égerszögi példát említhetem), de a lajstromos összeírás igen jelentős 
eltéréseit az összesítések után már nem lehetett megállapítani, legfeljebb az arányszámok markáns eltérései 
alapján  valószínűsíteni.477 A  kettős  számbavétel  lehetőségéről  sem szabad  megfeledkeznünk,  hisz  erre 
éppen a lajstrom szerkezete jelentette a legnagyobb csábítást: a távollevő honosok feltüntetése után ugyanis 
előfordulhatott,  hogy  a  lajstrom  alján  szereplő  összesítésbe  –  a  jelenlevő  népesség  kimutatásába  – 
befoglalták a távollevőket is, a tartózkodási helyükön felvett lajstromban pedig értelemszerűen a jelenlevő 
népesség részét képezték.478 A nominális lajstromok segítségével azonban az esetek többségében helyre 
lehet  állítani  az  utasítás  szerinti  honosságot mint  közös nevezőt.  A hiányzó 4 Torna megyei  település 
(mindkét járásból két-két település) lajstromai miatt egy ilyen  újraosztályozás eredményét nem vethetjük 
össze  a  publikált  járási  szintű  eredményekkel,  s  ez  így  csak  korlátozott  haszonnal  jár.  A  kritikai 
áttekintésből azonban látható, hogy a települések közötti összehasonlításban is csak akkor van értelme a 
helybeli (honos) és idegen népesség összehasonlításának, ha az összeírói klasszifikációt felülvizsgáljuk, a 
téves besorolás okait és a torzítás mértékét feltárjuk. Az igazi haszna a születési helyek vizsgálatának a 
házassági  mobilitás  és  a migráció különböző formáinak elemzésekor mutatkozik meg – függetlenül  az 
összeírói honossági minősítési gyakorlattól – melyet a későbbiekben tárgyalok. A távollévő honosok és a 
jelenlevő idegenek számát tehát csak nagy körültekintéssel és az adatok településenkénti korrekciójával 
lehetne  a  vándormozgalom  kimutatására  felhasználni.  A  sok  vesződséggel  járó  művelet  hozadéka 
természetesen csak akkor lesz megbecsülhető, ha lesznek más régiók, megyék is, amelyeket a nominális 
lajstromok  bázisán  feldolgoztak  és  adataikat  korrigálták,  mert  ekkor  már  valóban  lesznek  nagyobb 
biztonsággal összemérhető adatállományok. A nominális lajstromok óriási előnye – az adatfelvételek hibái 
és  hiányosságai  ellenére  –,  hogy  segítségükkel,  s  esetleg  egyéb  kiegészítő  vagy  kontrollforrások 
bevonásával  igen  nagymértékben  korrigálhatók  összeírási  hiányosságai,  tévesztései  és  torzításai,  s  egy 
konzisztens alapokon nyugvó összehasonlítás valósítható meg.479

A  honosság  („illetőség”)  kérdését  az  1871.  évi  községi  törvényben  szabályozták  részletesen,480 

melyben az 1869. évi népszámlálás során felmerülő kérdéseket is szabályozni igyekeztek. A II. fejezetben 
(„A községi hatóságról és illetőségről”) határozták meg (8. §.) a nők házassági lakóhelyváltásával járó új  
illetőségét:

„A nő a házassági kapcsolat tényleges tartama alatt férje községi illetőségét követi, s megtartja azt 
az özvegy is, a mennyiben a 10. §. A) pontja értelme szerint illetősége meg nem változik.”

A  törvény  10.  §.  a)  pontjában  a  honpolgár illetőséghez  szükséges  állandó  helyben  lakásának  időbeli 
mértékét, a b) pont alatt pedig a távollevők és idegenek illetőségét szabályozták:

„a) a honpolgár azon községhez tartozik, a melyben  legalább két év óta állandóan lakik és adót 
fizet;  b) oly egyénekre nézve, kik az a) pont alatti szabály alá nem vonhatók, és a községből, 
melyben születtek,  eltávoztak a nélkül, hogy más község illetőségébe felvétettek volna, a szülők,  
illetőleg az anya községi illetősége határoz…”.

Az 1886. évi községi törvény alapja az 1871. évi törvény volt, jóllehet kisebb módosításokat tartalmazott és a 
községi illetőség megszerzésének módját tovább részletezték, lényegében csak finomított a szabályozáson.481 

A két  törvény nagy mértékben hozzájárult  a századvég és a századelő precízebb terminológiai  alapokon 
nyugvó, már nem háztartási lajstromokkal, hanem egyéni számlálólapokkal végrehajtott népszámlálásainak 
megbízhatóbb adatszolgáltatásához.

477 Az 1857. évi népszámlálás honossági kritériumaira, a számlálóbiztosok minősítési gyakorlatára, az idegenek 
problematikájára lásd Dányi D. 1993. 31–35. Az 1857. évi utasítás szövegét lásd uo. 102. (20. §.)
478 A kettős számbavétel elkerülésére nem készítették fel előre a népszámlálási biztosokat, s ez sajnos hibák forrásává 
válhatott, és az összesített országos adatokat, ha nem is jelentős, de megállapíthatatlan mértékben torzítja: „…a kettős 
számbavétel kikerülése végett, az országon belől távollevők külön kezelése csak a »k ö z s é g i  á t t e k i n t é s« 
szerkesztése idején magyaráztatott meg külön p ó t u t a s í t á s b a n”. (Népszámlálás, 1869. 103.)
479 A módszerre lásd Dányi Dezső kísérletét az 1850. és az 1857. évi népszámlálás publikált adataira alapozva. 
(Dányi D. 1993. 35–37.
480 Magyar Törvénytár 1871: XVIII. tc. „A községek rendezéséről”.
481 Magyar  Törvénytár  1886:  XXII.  tc.  „A községekről”.  A  10.  §.-ban  leszögezték,  hogy  aki  az  illetőségi 
községéből elköltözik egy másikba, az még nem jelenti, hogy a „régi községi kötelékből” ki is lép: „ha azonban 
az uj községben  négy évig folyamatosan lakik, ennek községi terheihez járul” és a befogadó község nem emel 
ellene kifogásokat ez alatt az idő alatt, akkor az „előbbi községi kötelékből kilépettnek tekintik még azon esetben 
is, ha települési szándékát be nem jelentette…”.
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C. A háztartások száma és a háztartás fogalma

A  háztartások  számának  változásánál  figyelembe  kell  venni  az  osztrák  közigazgatási  szervek  által 
végrehajtott népszámlálásokon bevezetett  lakófél fogalmának (Wohnpartei) tartalmi eltéréseit, amely így 
nem kapcsolható a korábbi népességösszeírások familia fogalmához, mely az egy fedél alatt élők – és egy 
asztalnál étkezők – közösségét jelentette.482

31. táblázat. A háztartások számának alakulása (1787, 1850, 1869)

1787 1850 1869 (38)

„Familia” „Lakófél”
„Család”  

„Háztartás”  
„Lakófél”

Felső járás 1836 3030 2510
Alsó járás 1341 2586 2039
Torna megye 3177 5616 4549

Népszámlálások

A háztartás megjelöléseJárás / Megye

A lakófél fogalma formálisan az 1869. évi, a magyar statisztikai szervek által végrehajtatott népszámlálás idején 
is használatban maradt. A lajstromokon szereplő utasításban azonban már „pusztán” családot illetve háztartást 
említenek.483 Jóllehet a 31. táblázat utolsó oszlopában – a 4 hiányzó település lajstromai nélkül – szereplő adatok 
nem 42, hanem csak 38 település adatain nyugszanak, mégis nagy biztonsággal kijelenthető, hogy az 1869. évi 
népszámlálásnál  már  jelentős  részben  nem  az  1850.  évi,  korábban  bemutatott  lakófél  fogalmán  alapuló 
háztartásfogalmat  alkalmazták  a  gyakorlatban.  A  biztosok  társadalmi  műveltsége  és  helyismerete  nagyon 
különböző volt ugyan, de a lajstromon szereplő család és háztartás megfeleltetése, valamint a szintén említett 
lakásban együtt élő rokoni csoport körülhatárolása az esetek nem elhanyagolható hányadában az egykori familia  
fogalomhoz,  illetve  az  egy  kenyéren  élők  háztartási  közösségének  empirikus  tapasztalatokon  nyugvó 
egységeihez áll közelebb. A Torna megyei lajstromok feldolgozása során ugyan ellenpéldákkal is szép számmal 
találkozhatunk, de már nem egyoldalúan a kiscsaládokat, illetve a nukleáris családtöredékeket különítették el, 
mint ahogy már az 1857. évi népszámlálás időszakában sem: a gyakorlatban már akkor is visszaszorult a lakófél 
kategóriájának az 1850. évi utasítás szerinti mechanikus használata.484

A különbségeket jól mutatja a háztartások (familia, lakófél) átlagos nagyságának különbsége a három 
időpontban. Míg 1787-ben a Felső járás háztartásainak (familia) átlagos nagysága 5,69 fő volt, addig 1850-
ben (lakófél) 4,04 fő, 1869-ben pedig átlagosan 4,5 fő esett egy háztartásra.  Ugyanezek az Alsó járásban: 
5,93  (1787),  4,03  (1850)  és  1869  (4,5).  Természetesen  nem  a  Torna  megyei  paraszti  háztartások 
„nuklearizálódásának” a folyamatába pillanthattunk bele 1787 és 1869 között, amit az is jól mutat, hogy 
1850-ben mindkét járásban egyformán alacsonyabbak az átlagos nagyságok. (Lásd a Függelék X., XV. és 
XVI. táblázatait.) Az „osztrák” népszámlálások öröksége nemcsak pozitív, hanem negatív értelemben is 
átszivárgott  az  első  magyar  statisztikai  népszámlálásba,  s  ez  a  fogalomhasználatban  terhes  örökséget 
hordozott  még  1869-ben  is.  A  Torna  megyei  nominális  népszámlálási  adatbázis  kontrollforrásokkal 
(országos közmunka-összeírások) való kiegészítésekor nyilvánvalóvá vált,  hogy a rokoncsaládok olykor 
mechanikus szétválasztása különálló háztartásokra nem fedte a valóságos családi viszonyokat (tulajdonosi, 
termelési,  fogyasztási  közösség).  A  józsefi  népszámlálás  familiája  –  ha  nem is  ezen  a  néven  –  nagy 
jelentőségű társadalmi realitás volt a 19. század utolsó harmadában is.  Ezt leginkább nem is a változó 
tartalmú  háztartás  fogalmakon – melyeket nem lehet megfeleltetni egymásnak, gyakorlati alkalmazásuk 
pedig szintén nagy eltéréseket  mutat  –,  hanem az „1 házra  jutó házas férfi”  mutatóján keresztül  lehet 
megbízhatóbban  megragadni.485 A  józsefi  népszámlálás  1787-es  tornai  adatsorában  a  Felső  járásban 

482 A II.  József  által  elrendelt  népszámlálási  utasítás  Familia fogalmára  lásd Thirring G.  1938.  150–151.  A 
familia és a lakófél fogalmainak különbségeire lásd Pozsgai P. 2003b. 73–75.
483 A 3. oszlop kitöltési utasítása a rovatfejben: „Bevezetendők pedig következő sorban: a család (háztartás) feje; 
neje;  gyermekei,  unokái,  stb.  kor szerint;  a  lakásban  résztvevő rokonok vagy más,  habár  fizetés  mellett  ott 
tartózkodó egyének …”. (Kiemelés tőlem. – P. P.)
484 Erre lásd bővebben Heilig B. 2000b., Pozsgai P. 2000a.
485 Azokban az esetekben, amikor a háztartások vizsgálata során olyan időmetszetek adatait hasonlítjuk össze 
egymással,  melyek  keletkezése  során  az  egyes  kategóriák  tartalma  érdemben  nem  változott,  nagyobb 
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átlagosan 1,31 házas férfi jutott egy házra, 1850-ben 1,13, 1869-ben pedig 1,25; az Alsó járásban 1787-ben 
egy házra átlagosan 1,35, 1850-ben 1,24, 1869-ben pedig 1,26 házas férfi jutott. Itt nyilván nem a brunneri  
„egész ház” háztartására kívánok utalni,486 hisz a házak egy részében nem rokon családmagok is jelen 
voltak – a nem rokon bérlőcsaládok aránya azonban a mezővároson kívül nagyon csekély volt –, csak 
valamilyen  formában  megkísérlem  összhangba,  ha  nem  is  közös  nevezőre  hozni  a  különböző 
népszámlálások adatsorait.487 Az Alsó járás három adata és a Felső járás két „szélső” adata között már 
viszonylag  csekély  az  eltérés,  lényegesen  kisebb  mintha  a  különböző  tartalmú  háztartás-kategóriákat 
vetnénk össze.

D. A családi állapot

1. A nemek aránya

A józsefi népszámlálás időszakában Magyarországon általános volt, hogy a nők aránya az össznépességen 
belül  alacsonyabb  volt,  mint  a  férfiaké.488 A  férfiak  túlsúlya  1787-ben  mind  Magyarországon,  mind 
Erdélyben, mind pedig Horvátországban megfigyelhető volt (1000 férfira Magyarországon 971, Erdélyben 
964, Horvátországban pedig 949 nő jutott).489 Láttuk, hogy Torna megyében még a 19. század elején, 1813-
ban is 1000 férfira csak 962 nő jutott. A 19. század utolsó harmadára azonban már a nőtöbblet mutatható ki 
az ország megyéinek többségében.490 Az 1869-es népszámlálás publikált adatai szerint 1000 férfira 1062 nő 
jutott ekkor (a 38 településen alapuló Torna megyei nominális adatbázis alapján: 1061,3) Torna megyében. 
A nőtöbblet az Alsó járásban volt a nagyobb, itt 1869-ben 1072 nő jutott 1000 férfira, míg a Felső járásban 
1053.

2. Nőtlenek, hajadonok, házasok és özvegyek

A 31.  táblázatból  látható,  hogy  a  férfiak  közül  a  nőtlenek  mindkét  járásban  meghaladták  az  50%-ot, 
legalacsonyabb arányuk Rákón (47%), legmagasabb pedig Kovácsvágáson és Zsarnón (61%) volt. A házas 
férfiak aránya  a  Felső járásban  42%, az Alsóban  pedig  44% volt  1869-ben.491 A házas férfiak  aránya 
legalacsonyabb Zsarnón volt  (34%),  a  legmagasabb,  50%-os  arányt  pedig  négy alsó  járási  településen 
Jósvafőn, Rákón, Teresztenyén és Varbócon figyelhetünk meg. Az özvegy férfiak aránya mindkét járásban 

megbízhatósági  szinten  lehet  alkalmazni  az  egy  háztartásra  (familia) eső  házas  férfiak  mutatóját,  illetve  a 
háztartások  nagyságának,  összetételének  megállapítása  és  más,  hasonló  háztartásfogalommal  végrehajtott 
összeírások (lélekösszeírások,  népszámlálások) összevetése is  megalapozottabban végezhető el. Lásd magyar 
viszonylatban Dányi D. 1977. 24–34. (a HF/HT mutató korlátaira és korrekciójára uo. 24–28.), Faragó T. 1977. 
110–112., Őri P. 2003. 265–275. A Torna megyei magas  házas férfi/háztartás arányszámú településkre lásd a 
Függelék X. táblázatának adatait és Pozsgai 2004. 95–96.
486 Brunner, O. 1968. 103–127. A házra mint háztartási-gazdasági egységre lásd még Meyer, U. 1998. 29–47. A 
„ház-család” kulcsfontosságára, a Pireneusok vidékének  domusára és  ostaljára, s a házaknak az „összekötő és 
egyszersmind elválasztó hálózatá”-ra a középkorban lásd Le Roy Ladurie, E. 1997. 50–84. A későbbi időszakra 
lásd pl. Sabean neckerhauseni eredményeit  (Sabean, D. W. 1990. 88–123., 259–299.). Belmben az 1772-ben 
végrehajtott népszámlálás során az utasítás szerint „mindegyik gazdaságot vagy házat”  (jede Oeconomie oder  
Hausstand) egy egységként kellett kezelni. (Schlumbohm, J. 1997. 195.). A ház és a törzscsalád kölcsönösségére 
és kritikai vizsgálatára lásd Ehmer, J. 1998. 59–81., valamint Schlumbohm, J. 1998b. 44–58.
487 A Felső járás házszám adatai: 1535 (1787), 2032 (1850), 2003 (1869); az Alsó járás adatai: 1157 (1787), 1700 
(1850), 1766 (1869). Lásd a Függelék X. és XV. táblázatait, illetve Népszámlálás, 1869. 544.
488 Thirring G. 1938. 37. Thirring megemlítette azt is, hogy a nyugati-északnyugati  („művelt”) államokban a 
nőtöbblet volt ekkor uralkodó, mely délkelet felé haladva fokozatosan csökkent, és a „délkeleti Európában (a 
Balkán  államokban)  fitöbbletbe”  ment  át.  „Magyarország  éppen  azon  a  vonalon  fekszik,  ahol  a  nőtöbblet  
megszűnik és fitúlsúlynak ad helyet. (Thirring G. i. m. 36. – Kiemelés az eredetiben.)
489 A férfi-nő arány kritikai megközelítésére a vándorlás és a szolgák arányának figyelembevételével, valamint az 
összeírási hiányosságok nemi arányokat torzító hatására lásd újabban Őri P. 2003. 184–186.
490 Lásd Népszámlálás, 1869. 21–22. Torna megye, a megyék nagyság szerinti rangsorában a 9. helyet foglalta el 
Abaúj és Szepes megyék között.
491 A józsefi népszámláláskor az Alsó járásban szintén meghaladta a házas férfiak aránya a Felső járásét. (Vö. a 
Függelék X. és XVI. táblázatait.) A nemek arányának hosszú távú változására lásd Klinger A. 1996. 41–45.
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alacsonyabb volt az országos átlagnál: a teljes népességre vetítve a Felső járásban 0,96%, az Alsóban pedig 
1,16% volt az arányuk, míg a magyarországi országos átlag ekkor 1,38%, az erdélyi pedig 1,59% volt.492 

(Lásd a Függelék XVII. táblázatának adatait.)
A nők közül a hajadonok aránya kisebb eltérést mutat a két járás átlagában, mint a nőtlen férfiaké: a 

Felső járásban 48%, az Alsóban pedig 47% volt arányuk a női népességen belül. A házas nők aránya a 
Felső járásban valamelyest elmaradt a teljes népességre vetített országos átlagtól, amely 20,35% volt 1869-
ben (a Felső járásban: 20,0%), az Alsó járásban pedig kis mértékben meghaladta azt (21,3%).493 A házas 
nők aránya a legalacsonyabb Zsarnón (32%) – ahol mint látni fogjuk a leányanyák aránya a legnagyobb –, 
míg a legmagasabb Falucskán (47%), illetve Rákón (48%) volt. A női népességen belül mind a házasok, 
mind a házasulatlanok aránya elmarad a férfi népesség hasonló arányaitól, az özvegyek aránya azonban 
többszörösen  meghaladja  azt.  (Lásd  a  32.  táblázat  adatait.)  Az  özvegy nők arányának  átlaga  mindkét 
járásban  jelentékenyen  meghaladta  a  teljes  népességre  vetített  országos  átlagot  (4,45%),  amely  Felső 
járásban 6,25%, az Alsó járásban pedig 5,65% volt a teljes jelenlevő népességen belül, s 12,2%, illetve 
10,9% a női népességen belül. Az újraházasodás – mint ezekből az adatokból is látszik – elsősorban a 
megözvegyült férfiakra volt jellemző.494 Ezt bizonyítja a Torna megyei nominális adatbázis elemzése is. A 
Torna megyei  paraszti  közösségekben a megözvegyült  asszonyok igen fontos szerepet játszottak férjük 
halála  után:  gyermekeik  kiházasítása  és  az  öröklés,  vagyonmegosztás  felügyelete  a  gazda  jogaival  
rendelkező  parasztasszonyok  feladata  volt.  Az  özvegyi  státus  tehát  esetükben  a  gazda  tulajdonosi  
státusával  társult  (ezt  az  1868.  évi  és  az  1884.  évi  kataszteri  felmérések  nominális  iratanyaga  is 
alátámasztja),  s  ezt  az  önállóságot,  az  „ember”  jogait a  birtokos  paraszti  háztartások  és  gazdaságok 
özvegyasszony-háztartásfői  csak  ritkán  adtak  fel  (ez  természetesen  sokszor  a  helyi  szokások vezérelte 
döntés  volt).495 Figyelembe  kell  azonban  vennünk  a  patrilokalitást  és  a  férji  nemzetség  ősi  jogainak 
hagyományos erejét is, hisz az özvegyasszony második házasságkötésével kivált házastársa rokonságából, 
s olykor – új férje révén – érdekei is szembekerültek azzal.496 

492 Lásd Népszámlálás, 1869. 22.
493 Lásd a Függelék XVII. táblázatát és vö. Népszámlálás, 1869. 22.
494 Drake,  M.  1981.  287–296.,  Gaunt,  D.  –  Löfgren,  O.  1981.  49–60.,  Livi-Bacci,  M.  1981.  347–362., 
Schlumbohm, J. 1997. 252–263.
495 Lásd erre Heilig B. 2000a, 2000b, 2003; Pozsgai P. 2000a., 2001b, 2003b. 
496 Erre lásd pl. Örsi J. 1990. 206. A jászkun özvegyi jog korlátozó jellegére: uo. 204. Az újraházasodásnak az 
örökösödésre gyakorolt hatására német viszonylatban lásd Schlumbohm, J. 1997. 451–480. Az özvegyasszonyok 
második házasságára a néprajzi irodalom alapján – de esetünkben csak korlátozott érvénnyel  – lásd Tárkány 
Szűcs E. 1981. 278–283. Lásd még Fertig, G. 2003. 93–124., Iida T. 2003. 125–155.
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32. táblázat. Torna megye jelenlevő népessége a családi állapot főbb csoportjai szerint 1869-ben
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1 Almás 809 388 421 56% 43% 1% 44% 39% 17%
2 Áj 502 241 261 53% 44% 3% 43% 41% 16%
3 Derenk 359 186 173 55% 44% 1% 50% 40% 9%
4 Dernő 815 399 416 59% 39% 2% 53% 38% 9%
5 Falucska 583 290 293 52% 47% 0% 39% 47% 13%
6 Görgő 1218 584 634 56% 42% 2% 46% 39% 14%
7 Hídvégardó 797 383 414 60% 38% 2% 53% 35% 12%
8 Horváti 306 143 163 55% 44% 1% 52% 39% 10%
9 Jablonca 577 291 286 54% 42% 4% 47% 43% 10%

10 Kovácsvágás 345 171 174 61% 39% 0% 52% 37% 10%
11 Körtvélyes 465 225 240 51% 47% 2% 46% 44% 10%
12 Lucska 466 242 224 54% 44% 2% 44% 43% 13%
13 Méhész 186 91 95 52% 44% 4% 43% 44% 13%
14 Szádelő 314 147 167 57% 41% 2% 51% 35% 11%
15 Torna 1407 660 747 56% 40% 2% 49% 36% 13%
16 Udvarnok 502 248 254 55% 43% 2% 45% 42% 12%
17 Újfalu 558 286 272 60% 38% 1% 48% 40% 11%
18 Vendégi 444 215 229 57% 40% 3% 51% 38% 11%
19 Zsarnó 596 290 306 61% 34% 4% 48% 32% 13%

11249 5480 5769 56% 42% 2% 48% 40% 12%
20 Barakony 302 145 157 59% 40% 1% 50% 43% 6%
21 Becskeháza 257 120 137 53% 43% 3% 49% 39% 10%
22 Dobódél 192 89 103 54% 43% 3% 47% 37% 17%
23 Égerszög 416 212 204 55% 42% 3% 42% 45% 13%
24 Jósvafő 726 344 382 49% 50% 2% 43% 44% 13%
25 Kápolna 177 95 82 57% 37% 6% 48% 43% 10%
26 Komjáti 597 291 306 58% 41% 1% 51% 39% 10%
27 Lenke 336 156 180 52% 44% 3% 46% 40% 9%
28 Nádaska 284 139 145 53% 43% 4% 50% 42% 7%
29 Perkupa 866 406 460 54% 42% 4% 51% 37% 11%
30 Petri 447 220 227 53% 44% 3% 44% 43% 13%
31 Rákó 414 219 195 47% 50% 2% 41% 48% 11%
32 Szentandrás 518 245 273 51% 44% 4% 49% 41% 10%
33 Szilas 986 482 504 54% 44% 2% 47% 42% 12%
34 Szin 753 356 397 54% 44% 2% 48% 39% 12%
35 Szögliget 911 432 479 54% 44% 2% 49% 40% 11%
36 Szőlősardó 445 230 215 59% 40% 1% 46% 43% 11%
37 Teresztenye 262 121 141 48% 50% 2% 48% 44% 9%
38 Varbóc 279 123 156 49% 50% 1% 50% 40% 10%

9168 4425 4743 53% 44% 3% 47% 41% 11%
20417 9905 10512 54,5% 43% 2,5% 47,5% 40,5% 11,5%
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3. A nőtlenek és a házasok aránya

A házasok arányának korcsoportonkénti vizsgálata (a Függelék XVIII. táblázata alapján) megerősíti az imént 
felvázolt képet az özvegyasszonyokkal kapcsolatban. A házas nők ugyanis csak a fiatalabb korcsoportokban 
vannak többségben (15-20, 21-26, 27-32 évesek kohorszai).  A 21-26 éves házas nők domináns, mintegy 
ötszörös aránya jól mutatja a házasodási életkor különbségeit is a nők és a férfiak között. Ugyanebben a 
korcsoportban viszonylag  nagy,  8%-os különbség mutatható ki  a Felső járás  és  az  Alsó járás  házas női 
arányszámai között (55%, illetve 63%). A 30 év feletti korcsoportokban azonban már fokozatosan a házas 
férfiak kerülnek többségbe (a 33-38 éveseknél 6%-kal, a 39-44 éveseknél már 10%-kal), s arányuk minden ezt 
követő korcsoportban nő, a 63-68 éveseknél már éppen kétszerese a házas nőkének (62%, illetve 31%). Míg a 
69-74 éves férfiaknak még több mint fele (a Felső járásban 66%-a, az Alsó járásban 51%-a) házasságban élt, 
addig a nőknél ez az arány már mindkét járásban kisebb volt, mint 20%. Ha a legidősebbek korcsoportját 
vesszük szemügyre (75-80 évesek), itt  már alig találunk házas nőt, a Felső járásban egyet  sem, az Alsó 
járásban pedig csak három településen, míg a férfiak a települések harmadában még részben vagy egészben (6 
falu) házasok voltak.

33. táblázat. A nőtlenek aránya Európa néhány országában és Torna megyében

25-29 45-49

Herefordshire 58,6 17,3
Lancashire 41,8 12,0
Bedfordshire 30,6 7,6
Anglia és Wales 44,1 12,1

Münster 69,9 14,3
Hildesheim 52,5 8,6
Zwickau 31,8 4,6
Németország 52,5 8,7

Zell am See (Salzburg) 91,4 45,0
Feldkirch (Voralberg) 76,1 23,5
Littai (Krajna) 64,7 18,3
Pisino (Isztria) 53,0 12,9
Reichenberg (Csehország) 39,6 5,2
Gödling (Morvaország) 27,3 3,2
Zbaraz (Galícia) 17,8 2,2
Ausztria 50,8 10,8

Torna megye 29,9 2,3

A u s z t r i a  (1880)

M a g y a r o r s z á g (1869)

A n g l i a  (1851)

Néhány közigazgatási egységben és 
az országban

A nőtlen férfiak aránya korcsoportonként (%)

N é m e t o r s z á g  (1880)

Forrás: Ehmer, J. 1991. 86–87.; Torna megye nominális adatbázisa (TNA), 1869

A népszámlálási ívek nem alkalmasak az első házasság életkorának megállapítására, pusztán azt lehet 
megtudni,  hogy  egy-egy  korcsoporton  vagy  születési  évjáraton  belül  mekkora  a  hajadonok/nőtlenek, 
házasok  és  az  özvegyek  aránya.  A  nyugat-  és  közép-,  illetve  kelet-európai  házasodási  minták 
összehasonlítása, különösen John Hajnal nevezetes tanulmánya és tézisei után, igen elterjedtté váltak az 
európai  történeti  demográfiai  kutatásokban.  Időközben  több  részletkutatás  is  megkérdőjelezte  a  hajnali 
tézisek egy részét, s a Szentpétervár–Trieszt-vonal érvényét is kikezdték a mikrotörténeti kutatások.497

497 Hajnal, J. 1965. 101–143., uő. 1983. 65–104. Az új megközelítésekre, a hajnali tézisek kritikai értékelésére 
újabban lásd Duhamelle, Ch. – Schlumbohm, J. 2003. 11–33., valamint Faragó T. 2001. 19–63.
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Josef  Ehmer  monográfiájában  Anglia  és  Közép-Európa  fejlődését  vetette  össze,  s  a  házasodási 
szokások  és  a  demográfiai  viselkedés  mérésére  különösen  alkalmasnak  tartotta  a  nőtlen  férfiak 
korcsoportonkénti  arányát  (Ledigenquote).498 A  33.  táblázatból  jól  látható,  hogy  a  25-29  éves  férfiak 
kohorszaiban országos szinten a Német Birodalom tartományainak együttes átlaga a legmagasabb (52,5%), 
majd  Ausztria  (50,8%),  s  Anglia  (44,1%)  és  legvégül  a  Torna  megyei  arány  (29,9%)  következik.499 

Szempontunkból azonban nem is az országos, hanem a regionális átlagokkal való összevetés szolgálhat 
tanulságokkal, hisz az Ehmer által vizsgált három országon belüli eltérések olyan nagyok, hogy az országos 
átlag – az összes régió valós népességi súlyának, s az átlagostól való eltérésük mértékének ismerete nélküli 
–  összehasonlítása  egy  regionális  átlaggal  irreleváns.  Célom  azonban  most  csak  annyi,  hogy  egy 
magyarországi kisrégió helyét kijelöljem a 33. táblázatban felsoroltak között, az országok közötti tételes 
összehasonlítás  mindenképpen meghaladná jelen áttekintés,  s  a  disszertációm célkitűzéseinek mértékét. 
Elsőként azt lehet megállapítani, hogy a Torna megyei 25-29 éves nőtlen férfiak aránya alacsonyabb Anglia 
és Wales valamint Németország (Bedfordshire illetve Zwickau) legalacsonyabb nőtlenkvótájú területeinél 
is.  Az  Osztrák-Magyar  Monarchia  osztrák  tartományaival  való  összevetés  azért  is  előnyös,  mert  a 
Monarchia ezen területei olyan nagy gazdasági-társadalmi fejlődési különbségekkel jellemezhetők, melyek 
„szélső értékei” mind a nyugat-európai (Salzburg, Voralberg, Krajna), mind a közép-kelet- illetve kelet-
európai  (Morvaország,  Galícia)  társadalomfejlődést  és  demográfiai  viselkedést  képesek  szemléltetni. 
Salzburg  vidékén,  de  még  Voralbergben  is  kirívó  a  nőtlen  férfiak  aránya  nemcsak  a  25-29  évesek 
korcsoportjában, de a 45-49 évesek között is. Az előbbi esetében igen magas azon férfiak aránya, akik 
élethossziglan cölibátusban maradnak, s ez már a 45-49 évesek kohorszában is látszik, hisz majdnem az ide 
tartozó férfiak fele (45%) nőtlen volt 1880-ban.500 A többi bemutatott osztrák tartományban már mindenütt 
25% alá esik  a  nőtlen férfiak aránya a 45-49 évesek korcsoportjában.  Jól  látszik viszont a két  adatsor 
összevetéséből, hogy a férfiak kései, 30 év feletti házasodása Voralbergben, Isztrián és Krajnában is igen 
nagyarányú  lehetett.  A  csehországi  Reichenberg  és  vidéke  szemmel  láthatóan  eltérő  demográfiai 
viselkedést mutat, mint a megelőző négy tartomány: a 25-29 éves nőtlen férfiak száma már jóval 50% alatt 
van (39,6%), de még viszonylag magasnak mondható a morva, galíciai vagy a tornai arányhoz képest, 
viszont ez az arány csaknem a nyolcadára zsugorodik a 45-49 évesek kohorszában. Ez pedig leginkább a 
táblázatban nem közölt Türingia (41,4% ill. 6,6%), Bromberg (40,4% ill. 5,5%) és Posen (39,9% ill. 4,5%) 
arányszámaihoz közelíti a cseh adatot. A Torna megyei nőtlen férfiak aránya 29,9%-ról 2,3%-ra esik vissza 
második vizsgált kohorszban, s ez a morvaországi és a galíciai adatokkal rokonítja a tornai házasodási 
mintát, mégpedig úgy, hogy a 25-29 évesek korcsoportjának aránya a morvaországi, míg a 45-49 éveseké a 
galíciai adattal egyezik majdnem meg. A nőtlenek legnagyobb mértékű aránycsökkenése a magyarországi 
régióban figyelhető meg, itt átlagosan éppen 1/13-ára (több mint 27%-kal) csökkent a nőtlen férfiak aránya 
a 25-29 és a 45-49 évesek korcsoportjai között. A férfiak házasságkötése tehát általánosnak mondható, de 
az első házasságkötés átlagosan a 25 éves életkor utánra esett  az 1869. évi népszámlálás időpontjában, 
melyet a Torna mezővárosi és a szőlősardai anyakönyvi feldolgozások is alátámasztanak.501

Torna  megye  népességének  családi  állapotát  évjáratonként  vizsgálva  néhány  újabb  észrevétellel 
egészíthetjük ki a fentieket. A 34. táblázatból jól látható, hogy a férfiak 21 éves kort megelőző házassága 
igen csekély arányúnak mondható, először a 22 éves férfiaknál haladta meg a 10%-ot a házasok aránya 
1869-ben. A 23-24 éveseknek mintegy a negyede volt ekkor házas, a 25 éveseknek már majdnem a fele 
(46,9%), s e fölött pedig már minden évjáratban meghaladta a házasok aránya az 50%-ot (28 év felett a 
80%-ot is). A nőknél már a 18 évesek csoportjában is magasabb volt a házasok aránya 10%-nál 1869-ben 
(11,7%),  s  a  19 éveseknél  meghaladta  a  25%-ot.  Míg  a  férfiaknál  a  24-26 évesek évjárataiban volt  a 
legnagyobb mértékű a házasok arányának növekedése egyik évről a másikra (28,5% – 46,9% – 65,3%), 
addig ez a nőknél a 20-22 éveseknél figyelhető meg (36,7% – 57,5% – 70,3%). A 23 éves nőknek már 
közel  a  ¾-e,  a  24  éveseknek  pedig  84,5%-a  volt  házas  1869-ben.  Az  özvegyek  aránya  minden 

498 Ehmer, J. 1991. 83–90.
499 Anglia  és  Wales,  valamint  Németország  esetében  a  legmagasabb,  a  legalacsonyabb  és  egy  közbülső 
nőtlenkvótát reprezentáló grófságot, illetve tartományt választottam ki az összehasonlításra. Az Osztrák-Magyar 
Monarchia  osztrák  feléhez  tartozó  területeknél  azonban  már  nemcsak  a  két  szélsőértéket  képviselő  és  egy 
középarányos mutatójú régiót választottam, hanem az összehasonlítás finomítása miatt többet.
500 Ezt csak a 33. táblázatban nem szereplő karintiai adat (St. Veit) 61,8%-os aránya múlta Ausztriában felül. 
(Ehmer, J. 1991. 86.)
501 A paraszti demográfiai viselkedés változását jobban példázó Szőlősardón a 19. században a század közepéig 
22-23  éves  korban  kötötték  a  férfiak  első  házasságukat,  majd  ez  1860–69-re  25  év  fölé  emelkedett,  s  a 
századfordulóra  megközelítette  27  évet.  A nők első  házasságának  átlagos  életkora  egy  rövidebb időszaktól 
eltekintve végig 20-21 év között volt. (Heilig B. 2000a. 158.)
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korcsoportban magasabb a nőknél, mely az újraházasodás már tárgyalt nemenkénti különbségeire vezethető 
vissza.  A nőtlen  férfiak Ehmer  választotta  első kohorszának  kezdő évjáratában  (25 évesek)  tehát  még 
meghaladja a nőtlenek aránya az 50%-ot, de a 27 éveseknél már kevesebb mint a felére csökken (21,9%), 
de csak a 28 éveseknél közelíti meg a galíciai kohorsz átlagát (17,8% ill. 18%).

34. táblázat. Torna megye 18-30 éves férfi és női népességének családi állapota évjáratonként (1869)
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 házas férfi – 1 7 8 12 26 39 92 126 131 131 98 129
 házas nő 23 49 73 100 109 103 163 194 148 131 151 97 176
 nőtlen 138 98 174 138 104 78 98 103 67 37 29 12 18
 hajadon 173 126 117 65 38 36 21 29 23 12 9 6 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 házas férfi – 1,0 3,8 5,5 10,3 25,0 28,5 46,9 65,3 77,5 81,4 89,1 87,2
 házas nő 11,7 27,4 36,7 57,5 70,3 72,0 84,5 79,2 81,8 85,6 88,8 87,4 81,5
 nőtlen 100,0 99,0 95,6 94,5 89,7 75,0 71,5 52,6 34,7 21,9 18,0 10,9 12,2
 hajadon 87,8 70,4 58,8 37,4 24,5 25,2 10,9 11,8 12,7 7,8 5,3 5,4 7,9

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 férfi 138 99 182 146 116 104 137 196 193 169 161 110 148
 nő 197 179 199 174 155 143 193 245 181 153 170 111 216

évesek (%)

évesek (létszám)

évesek (létszám)

Összesen

Családi 
állapot

Családi 
állapot

4. Törvénytelen házasok, elváltak 

A házasság nélkül együtt élők, illetve az elváltak létszáma az egész megyében jelentéktelennek mondható 
(előbbi 17, utóbbi 36 fő volt a két nemben együttesen) a lajstromok bejegyzései alapján.502 Valós számuk 
megállapítása  azonban  lehetetlen,  mert  az  összeírók  egy  része  egyáltalán  nem  alkalmazta  a  fenti 
kategóriákat,  s  például  egy  özvegyasszony-háztartásfőről és  egy  vele  egy  háztartásban  összeírt 
napszámosról,  segédről,  segítőről,  szolgáról stb.  nem  lehet  megállapítani,  hogy  volt-e  a  foglalkozási 
besoroláson  túlmutató  kapcsolat  kettőjük között.  S  miután  a  korabeli  társadalmi  normákon a  házasság 
nélküli együttélés többnyire kívül esett, így nagy valószínűséggel titkolni is igyekeztek bármilyen hivatalos 
közeg előtt, vagy ha helybeli volt a számlálóbiztos, akkor esetleg ő maga is közreműködhetett ebben. A 
Torna  mezővárosi  összeíró  viszont  feltüntette  a  114.  számú  házban  lakó  Morko  Hancsóról,  hogy 
„törvénytelen  férjes  ágyrajáró”.  Az  áji  özv.  Tisza  Erzsébet  két  felnőtt  gyermekével  élt  együtt  egy 
háztartásában, s 24 éves leánya, Bojszkó Rózi (!) esetében az összeíró azt jegyezte be a családi állapot 
rovatba,  hogy  „törvénytelen  házas”.  A  tornai  Kubinyi  Tamás  szabó  élettársáról,  Elek  Rozáliáról  is 
megjegyzik,  hogy „neje törvénytelen”.  Az udvarnoki cigánytelepen összeírt  Ruszó Ádám zenészről  azt 
tudjuk  meg  a  lajstromból,  hogy  „hit  nélkül  él”,  élettársa,  Varga  Julianna  pedig  „ágyas”-ként  van 
feltüntetve.

A különváltan  élők  száma  is  lényegesen  meghaladhatja  a  hivatalosan  is  elváltak  számát,  akiket  a 
lajstromba  különböző  kifejezésekkel,  de  ebben  az  értelemben  jegyeztek  be,  míg  a  „rejtve  maradó” 
különélők esetleg az özvegy, a hajadon/nőtlen, vagy a házas – de házastársa nélkül összeírt – csoportjaiba 
kerülhettek. Csak kivételesen szerzünk tudomást a nem legális válásokról, ilyen pl.  a zsidó származású 
udvarnoki Éliás Móric húga, Éliás Anna, akit fivére háztartásában írtak össze „elhagyott nő” bejegyzéssel.

5. „Megesett hajadonok” és „férj nélküli nők”

A leányanyák, „megesett hajadonok” száma azonban már több figyelmet érdemel, hisz majdnem eléri az 
előző két csoport együttes létszámát (45 fő), s ez a szám távolról sem tekinthető teljesnek, mert  több-
kevesebb sikerrel igyekeztek eltitkolni állapotukat, melyben gyakran az összeírók is közreműködtek, s több 

502 Ide lásd Schlumbohm, J. 1993. 63–80. és Sogner, S. 2003. 215–239.
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helyen  özvegyként,  férjesként,  olykor  ágyrajáróként  –  az  előzőekkel  azonos  jelentésben  –  írták  össze 
őket.503 Ez utóbbira érdemes a mezővárosi összeíró „fejlődésé”-t bemutatni.  Az „ágyrajáró” megjelölés 
eredetileg pusztán annyit  jelentett  az esetek többségében,  hogy  ágybérlő,  lakó,  mely rokonítható a mai 
fogalmaink szerinti  albérlő terminussal. A Torna mezővárosi népszámlálási biztos a 44. számú házban, 
Fekete János napszámos háztartásától elkülönült lakófélháztartásban, 1868-ban született kisfiával összeírt 
Dobozi Borbála „napszámosnő” családi állapotát a megesett hajadon ágyrajáró megjelöléssel írta körül a 
biztos. A 115. számú házban lakó Noga János  zsellér napszámos és Mészáros Mária gyermekét, Noga 
Máriát  –  akit  azonos  nevű  kislányával  tüntettek  fel  a  lajstromon  –  már  nemigen  tekinthetjük  a 
hagyományos  értelemben vett  ágyrajárónak,  családi  állapotánál  mégis  a következő bejegyzés szerepel: 
hajadon  ágyrajáró.  A  mezőváros  123.  számú  házában,  melyben  egy  pincér  és  napszámos  zsellérek 
családjai laktak, a 4. lakófélháztartásban az 1833-ban született Engel Máriát és ötéves kisfiát Istvánt vették 
fel a lajstromba. Az asszonyt, aki zsellérnő volt, itt már pusztán ágyrajáróként nevezte meg az összeíró a 
családi  állapot  rovatban. A  hajadon ágyrajáró  kifejezést  más alkalommal is csak ebben az értelemben 
használta a tornai számlálóbiztos, de gyakorlatában előfordult a megesett személy megjelölés is. 

Az  összeíráskor  üresen  hagyott  néhány  rubrika  szintén  lehet  a  jele  a  leányanyák  ellentmondásos, 
„köztes”  helyzetének  és  a  besorolási  bizonytalanságnak.  Az  eddigiekből  is  kitűnik,  hogy  az  egyházi 
anyakönyvek bevonása nélkül, egyedül a népszámlálási lajstromokra támaszkodva nem lehet megbízhatóan 
megállapítani az illegitimitás mértékét a megye településein. Ez tehát ismét egy olyan terület, ahol a két 
nominális  forráscsoport  jól  kiegészíti  egymást,  hisz  az  anyakönyvekben  viszont  a  leányanyák  családi 
körülményei maradnak rejtve.

35. táblázat. „Özvegy” Török Lujza házasságon kívül született gyermekével Petriben
hsz lf lsz csalnév kernév nem szév f st szh1 szh2 olv ír
73 1 1 Kusnyik Antal f 1826 k hs Torna Jablonca t t
73 1 2 Barna Amália n 1840 k hs Gömör Horka t n
73 1 3 Török Lujza n 1848 k öz Torna Szilice n n
73 1 4 Kusnyik Károly f 1855 k nt Torna Petri t t
73 1 5 Kusnyik Julianna n 1857 k hd Torna Petri n n
73 1 6 Kusnyik Mária n 1861 k hd Torna Petri n n
73 1 7 Kusnyik Antal f 1863 k nt Torna Petri n n
73 1 8 Török Terézia n 1869 k hd Torna Petri n n

36. táblázat. Az almási „özvegy” Köteles Erzsébet gyermekeivel Hidvégardóban
hsz lf lsz csalnév kernév nem szév f st szh1 szh2 olv ír
119 1 1 Köteles Erzsébet n 1839 k öz Torna Almás t –
119 1 2 Köteles János f 1860 k nt Torna Hidvégardó t –
119 1 3 Köteles István f 1862 k nt Torna Hidvégardó – –

37. táblázat. A nádaskai Kláin Mária és családtagjai Hidvégardóban504

hsz lf lsz csalnév kernév nem szév f st szh1 szh2 olv ír
93 1 1 Kláin Mária n 1810 z öz Torna Nádaska – –
93 1 2 Kláin Eszter n 1842 z hd Torna Hídvégardó – –
93 1 3 Kláin Borbála n 1840 z öz Torna Hídvégardó – –
93 1 4 Kláin Mária n 1865 z hd Borsod Zsolca – –

A Torna megyei leányanyák helyzetére jól rávilágít az a körülmény, hogy gyakran nem a családjukkal 
együtt,  s  jelentős  hányaduk  nem  a  szülőfalujában,  hanem  (al)bérlőként  (ágyrajáró) más  házában  élt 
törvénytelen  gyermekével.  A  35–37.  táblázatokban  néhány  jellemző  példát  láthatunk  helyzetükre.  A 
Kusnyik  Antal  asztalos  házában  napszámosként  feltüntetett  Török  Lujza  egy  példa  arra,  amikor  más 
háztartásában írták össze gyermekével a leányanyát (35. táblázat). Két olyan esetet is bemutatok, amikor – 
általában  több  gyermekével  együtt  –  különálló  lakófélháztartásban  találjuk  a  lajstromba  özvegyként 

503 Lásd Ájus F. – Henye I. 1992. Európai áttekintést ad, az illegitimitás területi különbségeit és kialakulásának 
főbb tényezőit is bemutatja: Mitterauer, M. 1983.
504 A táblázatokban szereplő rövidítésekre lásd a III. fejezet 229. lábjegyzetét, a IV. fejezet 1–3. ábráját, valamint 
jelen fejezet táblázatainak lábjegyzeteiben szereplő kiegészítéseket, illetve a Rövidítések jegyzékét.
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bejegyzett asszonyokat: Köteles Erzsébetet két fiával (36. táblázat) és Kláin Máriát Borbála nevű „özvegy” 
leányával és annak gyermekével (37. táblázat).505 A legjellemezőbb foglalkozási kategória, ahová az 1869. 
évi lajstromokon besorolva találjuk őket, a napszámos, illetve a cseléd, szolgáló csoportjai. (Lásd még erre 
a  39.  táblázatot.)  A legbiztosabb  támpontot,  az  nyújtja  azonosításukra  abban  az  esetben,  amikor  nem 
megesett  hajadonként  írták  össze  őket  –  mint  a  fentebb  említett  táblázatban  szereplőket  –,  hogy 
gyermekeiket,  csakúgy  mint  a  megesett  hajadonok  esetében,  a  saját  családnevükön  jegyezték  be  a 
lajstromba. A bemutatott esetek mindegyikében ez a gyakorlat jelenti azonosításukhoz a kiindulópontot. 
Olykor azonban a fiatal gyermekek családnevéhez nem írtak be semmit, s ez félrevezető lehet azokban az 
esetekben, amikor még a háztartásfő és felesége gyermeke is lehetne életkora alapján a törvénytelen utód.506 

A 38.  táblázatban  szereplő  Gábor  Mária  helyzetéről  nemcsak  a  „férj  nélküli  nő”  bejegyzés  árulkodik, 
hanem a család legfiatalabb tagja, a négyéves Zsófia is, akit vezetéknév nélkül tüntetett fel a lajstromon a 
számlálóbiztos.

38. táblázat. Gábor Mária „férj nélküli nő” szüleivel és családnév nélkül összeírt gyermekével Falucskán
hsz lf lsz csalnév kernév nem szév f st hivatás foglalkozás szh1 szh2 hon jel
15 1 1 Gábor János f 1799 g hs földbirtokos tulajdonos Torna Falucska h –
15 1 2 Cservenyi Éva n 1799 g hs Torna Falucska h –
15 1 3 Gábor Mária n 1835 g férj nélküli nő Torna Falucska h –
15 1 4 Zsófia n 1866 g hd Torna Falucska h –

A leányanyák gyermekeiről – ha nem anyjukkal éltek, s ha nem az ő családnevükön írták össze őket – 
csak ritkán deríthető ki a lajstromok alapján, hogy „törvénytelen” gyermekek voltak.  A 38 településen 
mindössze egyetlen esetben fordult elő, hogy a számláló biztos ezt a terminológiát használta: a Hupkó 
János szilasi kőműves és felesége Forgács Borbála háztartásában élő Ország József nevű ötéves kisfiút 
„törvéntelen  gyerek”-nek  jegyezte  be.  Éppen  ezért  csak  az  anyakönyvi  adatok  bevonásával  lehet 
megbízhatóan arányukat feltárni.

A lajstromok adatainak összesítése után is megállapítható azonban, hogy a zsarnói leányanyák („férj 
nélküli nők”, „férjetlen nők”) száma és aránya kiugróan magas volt a 38 vizsgált település között. A 22 fő a 
megyében formailag is leányanyának (megesett hajadon, férjetlen nő stb.) összeírtak felét jelenti, s ez még 
akkor is kirívó arány, ha tekintetbe vesszük, hogy az  özvegynek, esetleg  hajadonnak összeírt leányanyák 
egy részét  a lajstromok alapján nem lehetett  azonosítani,  s  nem is  szerepelnek a megyében kimutatott 
létszámban. Több mint a fele a zsarnói leányanyáknak, férjetlen nőknek (egy részüket gyermekük nélkül 
írták  össze)  zsarnói  származású,  s  felekezeti  megoszlásuk  szerint  12  katolikus  és  10  református  volt 
közöttük. Egyelőre  nem tudunk megalapozott választ adni arra a kérdésre, hogy Zsarnón mi okozta az 
illegitimitásnak  ezt  a  megyében  szokatlanul  magas  arányát:  a  leányanyák  száma  a  házas  nők  (98  fő) 
számához viszonyítva mintegy 1/5-e volt a törvényesen megházasodott nőkének. Társadalmi helyzetüket 
megvilágítja alfabetizációjuk mértéke is: a 22 nő közül egy sem tudott írni, s mindössze a harmaduk (7 fő) 
tudott olvasni. (Lásd a 39. táblázatot.)

39. táblázat. A zsarnói „férj nélküli” nők életkoruk, felekezetük, foglalkozásuk és írni-olvasni tudásuk szerint507

505 Itt már az idős özvegy családneve és leányai családnevének azonossága is elgondolkoztató.
506 Előfordult ugyanis olyan összeíró, aki csak a férj és a feleség család- és keresztnevét tüntette fel, a gyermekek 
esetében,  ahogy  ez  az  1848-at  megelőző  időszak  lélekösszeírásainál  és  nominális  háztartási  kimutatásainál 
általános volt, csak a keresztnevet tüntette fel ellentétben a népszámlálási utasítással.
507 Félkövérrel azokat emeltem ki, akik egy-egy lakófélháztartás élén álltak. Látható, hogy nemcsak a fiataloknál, 
hanem az idősebbeknél is feltüntették, hogy férj nélküli nők voltak (lásd pl. Bernát Erzsébetet, Fazekas Borbálát, 
Egri Máriát vagy Görcsös Veronikát).
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hsz lf lsz csalnév kernév szév f hivatás foglalkozás szh1 szh2 hon jel olv ír
2 2 1 Gál Mária 1844 r napszámos Torna Jósvafő h h n n

14 1 1 Köteles Borbála 1833 r napszámos napszámos Torna Zsarnó h h n n
14 1 3 Köteles Klára 1830 r napszámos Torna Zsarnó h h n n
18 2 1 Szepesi Mária 1834 k napszámos Torna Zsarnó h h t n
23 1 3 Ragyós Julianna 1843 k Torna Zsarnó h h t n
28 2 1 Takács Kata 1846 k napszámos Torna Zsarnó h h t n
29 1 1 Vatra Borbála 1826 k napszámos Torna Zsarnó h h n n
31 2 1 Zsebik Zsuzsanna 1829 r napszámos Torna Körtvélyes h h n n
36 2 1 Farkas Mária 1842 k napszámos Torna Zsarnó h h t n
41 2 1 Matesz Erzsébet 1834 r Torna Barka h h n n
41 2 3 Szögedi Judit 1834 k Gömör Gicze h h n n
45 1 1 Fazekas Mária 1827 r napszámos Torna Zsarnó h h n n
56 4 1 Bernát Erzsébet 1812 k szakácsné Torna Barka h h n n
57 1 5 Fazekas Borbála 1819 r főzőnő Torna Zsarnó h h n n
65 1 3 Csik Zsuzsanna 1840 r napszámos Torna Zsarnó h h t n
71 1 2 Király Erzsébet 1839 r Borsod Szentjakab h h n n
78 1 7 Bartha Mária 1842 k szolgáló Abaúj Csécs h h n n
88 1 6 Székely Mária 1845 k főzőnő Torna Nádaska h h t n
89 1 4 Egri Mária 1803 k napszámos Torna Zsarnó h h n n
95 2 2 Mészáros Mária 1830 k Torna Zsarnó h h n n
98 1 3 Görcsös Veronika 1807 k Torna Torna i h n n

100 1 8 Körösi Zsuzsanna 1846 r főzőnő Torna Zsarnó h h t n

E. Korviszonyok és korszerkezet

Torna  megye  jelenlevő  népességének  korviszonyait  az  1869-es  népszámlálás  háztartási  lajstromainak 
számítógépes  feldolgozása  alapján  részletesen  a  Függelék  XIX.  táblázatában  és  a  XX.  szám  alatti 
diagramokon,  az  egyes  települések  lajstromain  szereplő  életkoradatok  szerint  összeállított  korfák  alapján 
mutatom  be.  Elöljáróban  említsünk  meg  néhány  olyan  problémát,  amely  a  korviszonyok  pontos  és 
megbízható  feltárását  az  úttörőnek  tekinthető  népszámlálás  lajstromai  alapján  sem  teszi  lehetővé.  Ezek 
túlnyomórészt  a  népszámlálás  végrehajtása  során elkövetett  hibákból és  következetlenségekből fakadnak, 
valamint az összeírt népesség által „kivallott” adatok pontatlanságából. A Keleti Károly és munkatársai által 
megtervezett  népszámlálás  életkorra  irányuló  kérdésének  újdonsága  abban  volt,  hogy  a  „számbavett 
népességnek  nem a  kora,  hanem  születési  éve kérdeztetett,  ez  által  remélvén  pontosabb,  megbízhatóbb 
korszámokhoz jutni”.508 A XX. Függelékben foglalt korfák viszont azt bizonyítják, hogy minden településen 
nagyon jelentősen  „kerekítették”  az  életkoradatokat,  különösen  a  dekádok és  az  ötre  végződő életkorok 
akkumulációja  figyelhető  meg a  korfák hosszan kinyúló  ágainál.  A kerekítés  azonban mindkét  módszer 
esetében lehetséges, akkor is ha az életkorra, s akkor is, ha a születési évre kérdeznek rá. Az összeírók sem 
voltak a módszert illetően egységesek (Derenken például nem a születési évet, hanem az életkort jegyezték be 
a lajstromba), így nagy mértékű korakkumuláció figyelhető meg a települések közölt korfáin (XX. Függelék), 
amely – éppen a felhasznált módszerek és a segítségükkel nyert adatok egyes településeken belüli, illetve 
számláló biztosonkénti arányának hiányában – nem egyenlíthető ki egyetlen módszerrel sem megbízhatóan,509 

s az egységesített, koréven alapuló számbavételt is meghiúsítja. (Természetesen át lehet számítani korévekre a 
közölt adatokat, ahogy Keleti Károly és munkatársai is megtették – lásd erre példaként a 8. diagramot –, de ez 
nem feleltethető meg a modern adatfelvételek megbízható korév szerinti besorolásainak. Nem szabad azonban 
a közölt koradatok jelentőségét emiatt alábecsülnünk, hisz megfelelő korcsoportokat választva (pl. négy-, hat- 

508 Népszámlálás, 1869. 347. Ez a módszer elvileg pontosabb, mint az, amikor az életkorra kérdeznek rá, de 
ahogy  Acsádi  György  találóan  megfogalmazta,  a  „nyert  adatok  megbízhatósága  végeredményben  nem  a 
módszerek  megválasztásától  függ,  hanem a  megkérdezett  népesség,  illetve  a  számlálóbiztosok  kulturális  és  
szakmai színvonalától”. (Acsádi Gy. 1964. 80.)
509 A  korakkumuláció  kiegyenlítésére  lásd  Acsádi  Gy.  i.  m.  80–83.;  a  demográfiai  adatok  matematikai 
kiegyenlítésére lásd Veneckij, I. G. 1971. 117–138. A népesség korösszetételére lásd még Klinger A. 1996. 45–
53. Magyarország népességének nemenkénti kormegoszlására 1870 és 1995 között uo. 52.
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vagy hétéves kohorszokat) az akkumulációt szét lehet osztani az egyes korcsoportok között, s a korcsoportok 
arányai  megbízható  képét  nyújtják  Torna  megye  1869-es  korszerkezetének.  (Torna  megye  6  éves 
kohorszonkénti  korviszonyaira  lásd  a  Függelék  XIX.  táblázatát;  az  életkoradatok  mozgóátlaggal  történő 
kiegyenlítésének módszerére Torna mezőváros példáján lásd a XXII. B. Függeléket.)

7. diagram. Torna megyének az 1869. évi népszámlálás lajstromos adatain nyugvó korszerkezete

Torna megye

-500 -450 -400 -350 -300 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

nő

férfi

Az akkumuláció ellenére a 7. diagramon, a Torna megye népességének korszerkezeteit 

bemutató korfán jól kirajzolódik az a tradicionálisnak tekinthető népességi piramis, amely a 

fiatal  népességekre,  s  a  tradicionális  demográfiai  rezsimekre  jellemző.  Torna  megye  38 

településének társadalmában a 20 éves és fiatalabb korcsoportok a tornai lakosság 46,2%-át 

jelentették (9447 fő), tehát mindenképpen a fiatal korszerkezetű  népességhez sorolható.510 A 

jelenlevő népesség fele (50,3%-a) 23 éves vagy az alatti nő illetve férfi volt. A 19 és 23 éves 

férfiak bemetsződései azonban nem magyarázhatók pusztán az akkumuláció hatásával, hanem 

részben a katonáskodás, részben a cselédkedés („szolgálat”) miatti távollét lehet az oka, mely 

a 34. táblázat adataiból is kiolvasható: a 19, 22, 23 évesek létszáma igen nagy mértékben 

elmarad  a  többi  évjárattól.  A 23 és  29 éves  nők hiánya  sem írható  csak az  akkumuláció 

510 Vö. Hajnal, J. 1983. 67.
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Torna mezőváros jelenlevő lakóinak kormegoszlása 1869-ben
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számlájára,  de még ha az utóbbit  nagyobb részben az akkumulációnak tudjuk is  be,  a  23 

évesek hiánya  már részben a tornai női átlagos házassági életkorral,  s a nők egy részének 

megyén  kívüli  településekre  költözésével  állhat  összefüggésben  (lásd  még  a  34.  táblázat 

adatait). 

8. diagram. Torna mezőváros népességének kormegoszlása a népszámlálási lajstromok alapján511

Természetesen  a  kis  lélekszámú települések  korfáin  a  korakkumuláció  torzító  hatása  még 

hatványozottabban érvényesül,  s  a  kis  esetszám miatt  jobban deformálja  a  korszerkezetet. 

(Lásd  a  XX.  Függelék  települési  korfáit,  különösen  Horváti,  Méhész,  Dobódél,  Kápolna, 

Lenke, Nádaska, Teresztenye, Varbóc korfáit). Ez már a két járás 1869. évi korfáit is torzítja 

(XXI.  Függelék),  s  láthatóan  különösen problematikus  volt  a  csecsemők és kisgyermekek 

számbavétele,  ahol  gyaníthatóan  nemcsak  az  1869.  esztendőben  születettekre  „fogták  rá”, 

hanem a néhány hónappal  idősebbekre  is,  hogy  egyéves,  s  így automatikusan  az 1869-es 

születési  évjáratba  került.  Nem  magyarázható  sem  a  csecsemőhalandósággal,  sem  más 

tényezővel az 1869. évben születettek és a későbbi évek korcsoportjainak óriási, több mint 

300 fős különbsége (1869:  897 fő, 1868: 590 fő, 1867: 543 fő). A betöltött életkor elvét, a 

korév  számítás  alapját,  miután  a  felvételkor  nem  érvényesítették,  így  utólag  nem  lehet 

megbízhatóan eldönteni és egyöntetűen korévekre transzponálni a lajstromok adatállományát, 

hisz azt már csak az egyházi anyakönyvek segítségével lehetne bizonyos fokig korrigálni.512

A 8.  diagramon  annak  a  hozadékát  is  láthatjuk,  ha  a  háztartásokban  jelenlévő  idegen 

munkaerőt (cselédek, szolgák, legények, inasok stb.), illetve a kisebb arányban jelenlevő nem 

rokon bérlőket és lakókat – akik nem voltak rokoni kapcsolatban a háztartás magját  alkotó 

vérségi  rokon  családdal  –  elkülönítve  jelenítjük  meg  a  korfán.  (Lásd  még  a  XXII.  A. 

Függeléket.)  A  házasságot  megelőző  életszakasz,  a  szolgálat  és  a  cselédkedés  életkori 

sajátosságai 12 éves kortól 21-22 éves korig a férfiak jelentős részére, s 11-12 éves kortól 22-23 

511 A településenkénti nem koréven alapuló korfáktól (XX. Függelék) való megkülönböztetésként a 8. diagramon, 
ahol az adatokat  korévekre  számoltam át,  valamint a  XXII.  A.  és  B.  Függelékben,  ahol  szintén korévekkel 
dolgoztam, felcseréltem a korfa női és férfi „oldal”-át.
512 Leginkább a helybeliekre nézve lehetne ezt egy-egy település esetében elvégezni, mert a máshol születettek 
anyakönyvi azonosítása, számolva azzal, hogy a születési helyek bevallása, illetve bejegyzése sem lehet teljesen 
hibátlan,  már csapatmunkát  igényelne.  A módszer  egyébként  nem lenne új,  mert  az 1857. évi  népszámlálás 
Fölvételi  íveinek  betöltésekor  a  számlálóbiztosok  minden  katonaköteles  korú  férfiról  kikérték  az  egyházi 
anyakönyvek kivonatát. Lásd az 1857. évi népszámlálási ívek eredeti példányaihoz hozzáfűzött, pontos (év, hó, 
nap)  életkori  kimutatásokat  tartalmazó  cédulákat.  (ŠOBA  KE,  ATŽ  II,  župný  náčelník  (A),  az  1857.  évi 
népszámlálás településenkénti ívei (6), lt. sz. 92–315.)
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éves korig, még nagyobb számban a nőkre volt jellemző.513 A XXII. A. Függeléknél jól látható, 

hogy  a  megfelelően  megválasztott  kohorszok  és  ötéves  mozgóátlagok  segítségével,  a 

korakkumulációk  növekményét  egyenletesen  szétosztva  a  szomszédos  két-két  évre,  a 

jelenlevő nem családtagok életkori sajátosságait is jobban szemléltetni lehet. Látható, hogy a 

mezővárosi fiatal férfiaknak abban a két korcsoportjában (13-17, 18-22 évesek), ahol jelentős 

férfihiány  mutatkozik  a  korszerkezetben,  a  jelenlevő  idegen  munkaerő  egészíti  ki  a 

háztartások munkaszervezetét. A nőknél lényegesen kisebb a hiány ebben a két kohorszban, 

de a jelenlévő nem rokoni munkaerő (főként szolgálólányok) legnagyobb számban szintén e 

két  korcsoportból  került  ki  1869-ben,  bár  a  nők  esetében  a  23-27  éveseknél  is 

figyelemreméltó többlet mutatkozik.

F. A népesség születési hely szerinti megoszlása és a migráció kérdésköre

A helybelieknek és az idegeneknek a lajstromokból megállapítható létszáma alapján nem lehet megbízható 
következtetéseket levonni a Torna megyei vándormozgalom mértékére, mert – mint láttuk – az összeírói 
gyakorlat ebben a tekintetben nagy mértékű eltéréseket mutatott településenként. Egy másik lehetséges út, 
amely  szintén  csak  részben  alkalmas  a  migráció  vizsgálatára,  a  népesség  születési  hely  szerinti 
megoszlásának  vizsgálata.  Az  1869.  évi  népszámlálás  óriási  előnye,  hogy  feltüntették  mindenkinek  a 
születési helyét,  akit a lajstromban összeírtak. Az 1850. és az 1857. évi népszámlálásoknál a  Fölvételi  
ívekhez  mellékletként  kapcsolódó  idegenek  táblájában  (Fremden-Tabelle)  mutatták  ki  a  jelenlevő 
idegeneket, s csak esetükben tüntették föl születési helyüket.514 A születési helyek bejegyzése is tartalmaz 
hiányosságokat  és  hibákat,  de  nem  oly  mérvűeket,  mint  amilyeneket  a  helybeliek  vagy  idegenek 
besorolásakor,  illetve  az  életkor-regisztrálása  során  láthattunk.  A  hiányosságok  közül  az  esetek 
többségében  viszonylag  könnyen  korrigálható  volt,  amikor  a  számlálóbiztos  csak  a  települések  nevét 
jegyezte be a születési hely rovatba, de a megyék nevét már nem. Amennyiben ugyanis megyebeli vagy 
szomszédos megyékhez tartozó településről volt szó, többnyire könnyen ki lehetett egészíteni a megyék 
nevével a születési hely megjelölését. Itt is akadtak azonban elhanyagolható arányban olyan bejegyzések, 
amelyeknek  korrekcióját  nem lehetett  megbízhatóan  elvégezni.  A  hiányosságok  és  kisebb  tévesztések 
ellenére nagyon értékesek a születési adatok, hisz például a mobilabb foglalkozási csoportok (kézművesek, 
kereskedők, értelmiség, uradalmi alkalmazottak, pásztorok) vándorlási útvonalát is nyomon lehet követni 
abban az esetben, ha a helyváltoztatás a család tagjaival együtt történt, hisz ekkor a gyermekek születési 
helyei kijelölik a vándorlás útvonalát (lásd pl. Zsolner Endre családját a 23. táblázatban). A családtagok 
együttvándorlásán  kívül  a  régiók  közötti  kézművesvándorlás irányainak  feltérképezésére  is  lehetőséget 
nyújt a kézműveslegények és az inasok származási helyének vizsgálata.515 A szolgálatvállalás, cselédkedés 
nagyobbrészt a régión belüli korspecifikus migráció volt, melynek jellegzetességeiről, a települések közötti 
szolga/szolgáló cserekapcsolatokról szintén jó áttekintést nyújt a születési helyek elemzése.

A  munkamigráció,  az  időszaki  vagy  szezonális  migráció  már  jóval  nehezebben  tárható  fel,  de  a 
lajstromok  bejegyzései  az  esetek  egy  részében  erre  is  felvilágosítással  szolgálnak.516 Fontos  azonban 
figyelembe venni, hogy a népszámlálást télen, illetve kora tavasszal hajtották végre Torna megyében – a 
népszámlálás eszmei időpontja is az év végére esett –, s ez korlátozza az időszaki, a nyári és őszi hónapokra 
felerősödő munkamigráció vizsgálatának lehetőségét.517

513 Lásd erre Schlumbohm, J. 1997b., újabban Dribe, M. 2000.
514 Dányi D. 1993. 111. Az idegenek táblájának hasznosíthatóságára lásd Pozsgai 2000b. 23–42. és 2003a.
515 A pesti és budai inasok származási hely szerinti megoszlására lásd Bácskai V. 1996. 335–357.
516 Azokon  a  településeken,  ahol  a  számlálóbiztosok  egységesen  használták  az  idegenek  besorolását,  a 
kézműveslegényeken,  inasokon,  kívül  a  jelenlevő  idegen szolgák,  szolgálók,  napszámosok  számából 
következtethetünk erre.
517 Lásd erre Faragó T. 1991. 13–24.

170



Ebben  az  alfejezetben  tehát  a  megyei  népesség  születési  hely  szerinti  elemzésének  eredményeit 
mutatom be  nemek  szerinti  megoszlásban,  külön  figyelemmel  a  házasfelek  származási  helyére.  A 40. 
táblázat  áttekintő  adataiból  és  százalékos  arányaiból  kitűnik,  hogy  a  megyében  született  és  a 
népszámláláskor is ott élő tornaiak aránya a megye össznépességén belül megközelítette a 88%-ot. A Torna 
megyén kívül született népesség számottevő arányban a szomszédos megyékből, különösen Abaúj, Borsod 
és Gömör megyéből származott, melyek együttesen a tornai jelenlevő népesség mintegy 10%-át jelentették. 
A  maradék  kevesebb  mint  2%-on  a  nem  szomszédos  magyarországi  megyékből  (41.  táblázat) 
elszármazottak  (1,1%),  a  külföldről  (42.  táblázat)  érkezők  (0,3%)  és  a  nem azonosítható  szülőhelyről 
származók  (0,3%)  osztoztak.  Szembetűnő,  hogy  míg  a  tornai  születésű  nőkből  2%-os  többlet  volt  a 
férfiakhoz képest (357 fő), addig a szomszédos megyékből jelenlévők között ez az arány – Szepes megye 
kivételével, ahol csak 3,2%-os volt a nőtöbblet – többszöröse volt a tornainak: az Abaújból származóknál 
16,5%-kal (113 fő), a borsodiaknál 10,8%-kal (75 fő), s a gömöri születésűeknél 16,4%-kal (103 fő) voltak 
többen a nők, mint az ugyanonnan származó férfiak. 

40. táblázat. Torna megye jelenlevő népességének megoszlása születési hely szerint (1869)

szám % szám % szám % szám % szám % szám % szám % szám %
Férfi 8768 88,5 285 2,9 311 3,1 263 2,7 77 0,8 118 1,2 52 0,5 31 0,3
Nő 9125 86,8 398 3,8 386 3,7 366 3,5 82 0,8 115 1,1 12 0,1 28 0,3
Összesen 17893 87,7 683 3,3 697 3,4 629 3,1 158 0,8 233 1,1 64 0,3 59 0,3

Torna megyeNemenkénti 
megoszlás

Szomszédos megyék Nem 
azonosíthatóAbaúj Borsod Gömör Szepes Belföld Külföld

Máshol

Fontos  megvizsgálni,  hogy  a  nőtöbblet  a  házasok  számában  is  megmutatkozik-e,  hisz  ez  részben  a 
házasság útján bekövetkező területi  mobilitás mértékére adhat felvilágosítást,  s a tornai férfiak  megyén 
kívüli házassági kapcsolatainak fő  irányaiba  is  bepillantást  enged.  A jelenlevő férfiak közül  az abaúji 
férfiak 58,9%-a (168 fő), a borsodiak 50,2%-a (156 fő), s a gömöriek 61,6%-a (162 fő) volt házas, míg a 
nőknél az abaújiak 55,8% (222 fő), a borsodiak 59,3%-a (229 fő), s a gömöriek 58,2%-a (213 fő) volt 
házasként összeírva. Az arányok tehát nem mutatnak jelentős különbséget a két nem között, legfeljebb a 
borsodi 9,1%-os különbség említhető meg, az abszolút számok annál inkább: 54, 73 és 51 fős többlet a 
házasok között a nők javára.

A 41. táblázatban példaként bemutatom a Gömör megyéből származó házas nőket házastársuk születési 
helye szerint csoportosítva. A gömöri születésű és 1869-ben Torna megyében jelenlevő házas nők száma 
213 volt. Közülük 107-en (50,2%) férjük Torna megyei születési helyére házasodtak be (patrilokalitás), s a 
népszámlálás  időpontjában  is  ezen  a  településen  éltek.  A  helyváltoztatással  járó  házassági  mobilitás 
legtipikusabb formája az volt, amikor a menyasszony férje családjához költözött, s esetünkben ez a két 
megye különböző települései közötti  mobilitás formáját öltötte.518 Ennek egy további változata lehetett, 
amikor a házasságkötés után a pár nem a férj  szülőfalujában telepedett  meg  (neolokalitás),  hanem egy 
másik Torna megyei településen, illetve a megtelepedés után tovább vándoroltak (14,1%). Ennek a két 
csoportnak  a  közös  ismertetőjegye,  hogy  a  házasságkötés  játszik  kulcsszerepet  a  helyváltoztatásban 
(64,3%).  A  gömöri  határszél  települései  közül  legtöbbször  Kánó,  Imola,  Ragály,  Trizs,  Aggtelek, 
Alsószuha (Szuha) és Váralja (Krasznahorkaváralja) fordul elő a feleség születési helyeként. Egyes tornai 
települések nagyon szoros házassági kapcsolatrendszert építettek ki a közeli gömöri településekkel, mely 
ugyan nem vált kizárólagossá, de egy-két település jelentősége e tekintetben kiemelkedik. Ilyen kapcsolata 
volt például Szinnek Aggtelekkel, Égerszögnek Imolával, Szőlősardónak Kánóval, Falucskának Uhornával. 
Megfigyelhető, hogy a tornai és a gömöri kisnemesi falvak egyes családjai  házassági cserekapcsolatokat 
tartottak fenn egymás között. Szembetűnő például a már említett jósvafői Dely nemzetség férfitagjainak 
házassági gyakorisága az imolai és zádorfalvi Lenkey lányokkal, de a szuhai Ablonczyakkal és a hubói 
Hubayakkal is szoros, házasságokkal megerősített társadalmi kapcsolatrendszert működtettek.519

A Gömör  megyei  házaspárok  együttvándorlását már  elsősorban  a  munkalehetőségek motiválták,  s 
köztük  szép  számmal  akadnak  uradalmi  alkalmazottak  (cselédek,  iparosok,  tisztek),  munkások  (dernői 
vasgyár), kézművesek. Kisebb részük ugyanarról a településről érkezett Torna megyébe (6,1%), nagyobb 
hányaduk különböző Gömör  megyei  –  többségében  a  tornai  határhoz  közel  eső  (Krasznahorkaváralja, 
Rozsnyó, Pelsőc, Pelsőcardó, Uhorna, illetve a fémfeldolgozással kapcsolatban Dobsina) – településeken 

518 A házassági mobilitásra lásd Faragó T. 1995. 125–158. és Tóth Z. 1989. 38–42.
519 Az említett kisnemesi családokra lásd Ila B. 1976. 86, 90–91, 96, 115, 120, 129.
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született (17,4%). Túlnyomó részben már Gömörben házasságot kötöttek, s a férj foglalkozása volt az a 
tényező, amely döntő hányadukat – esetenként időről-időre – továbbvándorlásra késztette.

A második csoporthoz hasonlíthatók némileg azok a házaspárok is, ahol a feleség gömöri származású 
volt, a férj pedig egy Tornával szomszédos megyéből (8,4%), de nem Gömörből érkezett (Abaúj, Borsod, 
Szepes),  vagy  más  megyéből,  illetve  néhány  esetben  külföldről  vándorolt  Tornába  (3,8%).  Itt  is  a 
munkavállalás volt a vándorlás elindítója, de többségükben már házasságukat megelőzően, egyedülállóan 
hagyták el szülőföldjüket, s a migrációs útvonaluk metszéspontjában találkoztak egymással,  hogy aztán 
letelepedjenek  vagy  tovább  vándoroljanak  a  különböző  migráns  családi  stratégiáknak  és  a 
munkalehetőségeknek megfelelően.

41. táblázat. Gömör megyében született házas nők, akiket 1869-ben Torna megyében írtak össze

Szomszédos megye Más megye / külföld
helybeli 
születésű

nem helybeli 
születésű

azonos településéről 
származó

másik településéről 
származó

egyik településéről 
származó

egyik településéről 
származó

107 30 13 37 18 8

50,2 14,1 6,1 17,4 8,4 3,8
százalékban (%)

G  ö  m  ö  r    m  e  g  y  é  b  ő  l    s  z  á  r  m  a  z  ó    n  ő  k    h  á  z  a  s  s  á  g  a
Torna megyei Gömör megye

f  é  r  f  i  v  a  l  (szám)

A Magyarországon, de nem Tornában és a szomszédos megyékben született férfiak és nők megoszlását 
a 42. táblázatban mutatom be. A táblázatból jól látható, hogy a Felföld, s azon belül is az északkeleti 
megyékből  származók  aránya  a  legmagasabb  Tornában  Magyarország  nagyrégiói  közül.  Zemplén 
megyéből (58 fő) és Sárosból (43 fő) érkeztek a legtöbben, a két megye együttes migráns létszáma 43,3%, 
ami  jól  mutatja  az  északi  és  az  északkeleti  migrációs  útvonalak  jelentőségét.  Az  is  megállapítható  a 
táblázatból, hogy Torna megye az északról délre irányuló migráció egyik köztes állomása volt, legnagyobb 
részben Sárosból és Zemplénből vezetett erre a vándorlók útja. Amennyiben Árva (1 fő), Bars (8 fő), Hont 
(1  fő),  Liptó  (22  fő),  Nógrád  (20  fő),  Nyitra  (3  fő),  Pozsony (3  fő),  Túróc  (1),  Zólyom (1)  megyék 
létszámát és  Ung (9 fő)  migránsait  is  figyelembe vesszük,  akkor egyértelművé válik  a felvidéki  régió 
kibocsátó szerepe, hisz a 29 nem szomszédos megye közül – ahonnan legalább egy férfi vagy nő jelen volt 
Torna megyében 1869-ben – ez a  12 együttesen 73%-át  (170 fő)  adta  a bevándorló,  illetve rövidebb-
hosszabb ideig Tornában tartózkodó népességnek. A délebbre eső megyék közül mindössze Heves (4,3%), 
Szabolcs (6,4%) és a Dél-Dunántúlon Tolna (5,2%) bevándorló létszáma érdemleges.

A Zemplénből és Sáros megyéből származókat érdemes alaposabban is szemügyre venni tehát, hogy 
megállapíthassuk  a  legnagyobb  kibocsátó  megyék  migránsainak  társadalmi  összetételét.520 A  43. 
táblázatban a Sáros megyeieket, a 44. táblázatban pedig a Zemplén megyéből származókat mutatom be. 
Mind  a  Sáros,  mind  a  Zemplén  megyei  születésűeknél  látható,  hogy  túlnyomó  részben  nem  az 
együttvándorlás, hanem az egyéni migráció volt a jellemző. A házasság és a családalapítás már a vándorút 
egy-egy állomásán történhetett.521 

42. táblázat. A nem szomszédos megyékből származó jelenlevő népesség Torna megyében 1869-ben

520 A migráns kézművesekre Torna mezőváros társadalmában lásd Pozsgai P. 2001c. 266–296.
521 A migránsok mobilitási pályáira, integrációjára egy angol régióban (Caverly) lásd King, S. 1997. 284–303.
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férfi nő férfi nő
 Árva 1 – 1  Pest 3 2 5
 Bács 1 – 1  Pozsony 1 2 3
 Bánát 1 – 1  Sáros 19 24 43
 Baranya – 1 1  Somogy – 1 1
 Bars 4 4 8  Sopron 2 1 3
 Békés 1 – 1  Szabolcs 9 6 15
 Bihar – 1 1  Szatmár 1 1 2
 Heves 3 7 10  Tolna 6 6 12
 Hont – 1 1  Túróc 1 – 1
 Jász-Kun Kerület – 1 1  Ung 6 3 9
 Liptó 11 11 22  Vas 2 2 4
 Moson – 1 1  Zala – 1 1
 Nagykunság – 1 1  Zemplén 29 29 58
 Nógrád 13 7 20  Zólyom 1 2 3
 Nyitra 3 – 3

Összesen 38 35 73 Összesen 80 80 160

Összes férfi 118 115 233Összes nő Mindösszesen

ÖsszesenMegyék / tájak         
(lajstrom szerint)

Nemenként Megyék / tájak         
(lajstrom szerint)

Nemenként
Összesen

Sáros  megyéből  mindössze  három  család  volt,  akik  családtagokkal  együtt  érkeztek  Tornába: 
Friedmann  Adolf  és  felesége  a  liptói  származású  (Liptószentmiklós)  Reisz  Franciska,  valamint 
leánygyermekeik.  Utóbbiak  a  népszámlálás  időpontjában  már  házasok  voltak:  az  1831-ben  született 
Erzsébet férje Hartstein Herman edénykereskedő volt a Sáros megyei Héthársról. Johannának (1844), aki 
Komjátiba ment férjhez és Eszternek, aki szintén Nádaskára házasodott, már nem sárosi származású férje 
volt. Az edénykereskedő és családja migrációs útvonalának néhány stációja már Sárosban is feltárható, hisz 
maga  még Pécsújfaluban  (Kisszebeni  járás)  született,  de  lányai  közül  egy már  Somoson,  ketten pedig 
Mocsármányon születtek. A további két rokoni csoport egyike a kisszebeni Bumbu Mária „özvegy”, aki 
leányával Komjátiban élt, a másik pedig Matvej János és második felesége, valamint a férje családjánál 
lakó leánya, Mária, akik mindhárman Zsarnón éltek 1869-ben.

Egy  sikeres  individuális  migráns  stratégiát  példáz  Kanyurszky  József  eperjesi  származású  szíj-  és 
nyereggyártó mester életútja (43. táblázat), aki házasságai révén először kassai, majd Torna mezővárosi 
lakóvá  vált.  A  migráns  kézművesek  igen  gyakori  házassági  stratégiáját  alkalmazta  kassai  és  tornai 
megtelepedésekor is: özvegyasszonyokat vett feleségül. 1838-ban a kassai özveggyel, Nagy Apollóniával 
kötött házasságot, majd 1841-ben a tornai Grósz Máriát vezette az oltár elé, s ezzel a házasságával sikerült 
gyökeret eresztenie a mezővárosban, ahol másfél évtized alatt a mezővárosi elitbe küzdötte fel magát, s 
1857-ben már mezővárosi bíróként jegyezte ellen a népszámlálási íveket.

43. táblázat. A Sáros megyéből származó migránsok Torna megyében 1869-ben
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Ks hsz lf lsz csalnév kernév nem szév f st hivatás foglalkozás d2 hon jel
Becskeháza 3 1 7 Stvortak Anna n 1839 r hs h h

Torna 46 1 1 Kanyurszky József f 1815 k hs nyereggyártó 
mester

mestersége 
után h

Torna 53 1 1 Friedmann Adolf f 1809 z hs kereskedő önálló h

Torna 81 1 1 Tok Sámuel f 1830 e hs köz és váltó 
ügyvéd önálló ügyvéd h h

Torna 113 1 1 Csurova György f 1846 g hs zsellér napszámból h
Torna 158 1 2 Miskóvszky Matild n 1847 k hs h
Torna 161 2 2 Hetzko Erzsébet n 1833 k hs h

Lenke 10 1 1 Rubin Atlasz f 1820 z hs házbérlő napszám és 
házalás h h

Perkupa 1 1 1 Masrézay Ernő f 1822 k hs ügyvéd önálló h h

Perkupa 114 1 6 Keczel Mária n 1837 k hs női teendők a 
háznál h h

Szilas 114 1 2 Aizl Rézi n 1830 z hs i h

Nádaska 36 1 1 Hartstein Herman f 1831 z hs Edény 
kereskedő önálló h h

Nádaska 36 1 2 Fridman Erzsébet n 1832 z hs h h
Nádaska 44 2 2 Szurova Zsuzsanna n 1845 g hs h h
Nádaska 51 1 2 Fridman Eszter n 1848 z hs h h
Hídvégardó 70 1 3 Soltész Mária n 1861 k hd h h
Görgő 163 1 2 Gavlik Mária n 1820 k hs háztartás h h
Görgő 226 1 1 Deuts Lőrincné n 1831 z öz háztartás h h
Horváti 52 1 1 Maczkori György f 1836 g hs lelkész lelkész h h
Horváti 58 1 1 Lapotovszki [n. a.] f 1827 g hs tanító tanító h h
Komjáti 32 1 2 Fridman Johana n 1844 z hs önálló d h h
Komjáti 36 1 2 Duczár Anna n 1833 k hs önálló gazda d h h
Komjáti 80 1 2 Bumbu Mária n 1841 k hs önálló d h h
Komjáti 80 1 4 Bumbu Mária n 1817 k öz családfő tartja h h
Szögliget 2 1 4 Groszman Mórné n 1848 z hs h
Szögliget 2 2 1 Glukszman Bertalan f 1853 z nt nevelő tanítás i h

Szögliget 80 1 2 Kozma Karolina n 1819 k hs rokonánál 
tartózkodik h

Kovácsvágás 45 1 10 Tot Jósef f 1856 k nt napszámos h h
Szin 56 1 2 Baliczki Ferencné n 1845 k hs h
Szin 58 2 1 Grinvald Ignác f 1820 z hs szabó mester h
Szin 66 2 2 Klein Ádámné n 1830 z hs h
Zsarnó 25 1 2 Zojvinszki Johanna n 1837 k hs h h
Zsarnó 33 1 2 Matvej Mária n 1846 k hs h h
Zsarnó 70 1 1 Matvej János f 1790 k hs kaskötő i h
Zsarnó 70 1 2 Sikora Mária n 1839 k hs i h
Zsarnó 73 2 1 Soltész János f 1834 k hs napszámos h h
Zsarnó 81 1 9 Bilitovics Péter f 1829 k nt segéd i h
Almás 157 1 1 Berkovics Ignácz f 1835 z hs mettző önálló i h
Falucska 27 1 1 Szemányik János f 1821 g hs földbirtokos tulajdonos h h
Falucska 60 1 1 Csanda Péter f 1833 g nt lelkész h
Áj 45 1 2 Les Katalin n 1820 g hs h
Barakony 7 1 1 Molnár János f 1834 g hs földmívelő önálló gazda h h

Barakony 28 2 5 Hajdnreich Mária n 1809 z öz fia mellett 
élősködik h i

A  zempléniek  közül  (44.  táblázat)  is  csak  néhány  esetet  említhetünk,  amikor  a  vándorlás  már  a 
családdal együtt történt. Matylyák András (sz. 1837) abaújszántói (aki ezért nem szerepel a táblázatban) 
„cseléd”  és  felesége,  a  szerencsi  Pekár  Julianna  (sz.  1844)  Hidvégardón éltek  három gyermekükkel  a 
népszámlálás időpontjában. Közülük a legidősebb, György, aki 1864-ben Szerencsen született. Őt követte 
Borbála 1865-ben, aki már a szádvári uradalom igazgatási központjában, Szilason született, s a legkisebb, 
Julianna,  már  az  uradalom egy másik  birtokán – a  lajstrom szerinti  lakóhelyükön –,  Hidvégardón jött 
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világra. Az uradalmi cselédek fluktuációját, rövid időközönkénti helyváltoztatását jól szemlélteti Matylyák 
András lajstromból kiolvasható családtörténete. Dudás János nőtlen tanító és öccse születési helyeként csak 
a  Zemplén megye  van a lajstromba bejegyezve, így nem tudjuk, hogy a hatalmas megye melyik részéről 
érkeztek. A Jósvafőn lakó Buchalter Ábrahám Taktaharkányban született, felesége, Zilberger Rozália pedig 
az abaúji Kányon. Gyermekeik, Amália és Sámuel már Tiszalúcon láttak napvilágot, s feltehetően onnan 
vezetett  a  kortsmáros  bérlő  útja  Tornába.522 A zempléniek  közül  még egy példát  találhatunk  a  család 
együttvándorlására, amely egyúttal a papok, lelkészek területi mobilitását is szemlélteti: Rojcsek Antónia a 
Zemplén megyei Szécskeresztúron született és Tirpák János Abaúj megyei görög katolikus paphoz ment 
feleségül. Első gyermekük, Irén még Szécskeresztúron született, a második és harmadik már Barakonyban, 
azaz 1864 és 1866 között érkeztek valamikor a lelkész új állomáshelyére. 

Az együttvándorló családtagok aránya néhány megyéből, például a Barsból és Liptóból érkezőknél 
magasabb,  mint  Sárosban  és  Zemplénben.523 Az  innen  érkezőknél  már  sokkal  inkább  a  családfő 
foglalkozása  volt  a  helyváltoztatás  oka,  tehát  nem annyira  egyéni,  mint  inkább  családi  döntés,  illetve 
áthelyezés állt a migráció hátterében. Fontos különbségre világít rá ennek a néhány esetnek a bemutatása is: 
az  önálló  kézművesek,  iparosok,  kereskedők,  értelmiségiek,  napszámosok  és  az  állami  alkalmazottak 
(tisztviselők),  uradalmi  tisztek,  papok,  lelkészek  vándorlásának  eltérő  indítékaira.  Míg  az  előbbiek 
viszonylag szabadon, a kereslet-kínálat lehetőségeinek megfelelően választhatták meg úti céljaikat, addig 
az  utóbbiak  áthelyezése  jórészt  a  „munkáltató”  döntésétől  függött.  Cserna  Simon  gazdatiszt  öttagú 
családjával  Bars  megyéből  érkezett  Nádaskára  (felesége  és  mindegyik  gyermeke  Barsban  született). 
Petyerecz  József  katolikus  plébános  fiatalabb  rokonaival  együtt  Liptóból  költözött  Szentandrásra,  s 
ugyancsak Liptóból jött családjával Almásra Vitalis Vendus postamester is.

44. táblázat. A Zemplén megyéből származó migránsok Torna megyében 1869-ben

522 A  zsidóság  betelepedésére  a  városokba  Északkelet-Magyarországon  a  19.  század  közepén  lásd  Csíki  T. 
1999b. 122–140.
523 Az északkeleti országrész vándorlására lásd Faragó Tamás tanulmányait: 1997a. 183–215., 1997b. 43–71., 
1998. 7–38. 
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Ks hsz lf lsz csalnév kernév nem szév f st hivatás foglalkozás d2 hon jel
Szádelő 1 1 8 Edenburg Samuel f 1801 z öz tanítás tanító i h
Torna 51 1 2 Neumann Náni n 1814 z hs h
Torna 81 1 2 Fábián Júlia n 1843 k hs h h
Torna 84 3 2 Sinkovics Zsuzsi n 1824 k hs h
Torna 158 1 1 Frankóvszky Ferenc f 1825 k hs Állami hivatalnok adószedő h
Torna 161 2 4 Szarka Gyula f 1865 k hs h
Torna 179 2 2 Verner Júlia n 1838 k hs állami hivatalnok távirdász d h
Torna 194 1 1 Stich András f 1832 k hs szabó mester mesterségéből h
Perkupa 5 1 1 Jakubovits Samu f 1843 z hs suszter önálló h h
Perkupa 33 1 2 Kesztenbaum Lina n 1851 z hs a háztartás vezetése tulajdonos d h h
Perkupa 78 1 6 Kocsis János f 1867 k nt h h
Varbóc 66 1 1 Kassai József f 1840 k hs Tégla mester évi bér mellett h h
Petri 49 1 1 Imre István f 1822 r hs lelkész lelkész h h
Szilas 2 1 6 Nagy Borbála n 1840 k öz Burger szakácsnéja cseléd i h
Szilas 5 1 2 Voll Zsófia n 1817 z hs i h
Szilas 103 1 2 Svarcz Anna n 1824 z hs házi asszony i h
Szilas 110 2 3 Porkoláb Lajos f 1868 k nt i h
Rákó 16 1 1 Fridrich Julianna n 1816 z öz korcsmáros haszonbérlő h h
Rákó 27 1 1 Friedmann József f 1814 z hs bőrkereskedése önálló h h
Hídvégardó 24 1 1 Spissák János f 1829 k hs énekész és tanító tanítás h h
Hídvégardó 85 1 2 Pekár Julianna n 1844 g hs h
Hídvégardó 85 1 3 Matylyák György f 1864 g nt h
Vendégi 1 1 1 Benkő Gáspár f 1837 r hs lelkész lelkészet h h

Körtvélyes 35 1 1 Lükő Sándorné n 1801 k öz háztartás vezetése háztartás 
vezetése h h

Dernő 1 1 2 Hercog Elizabeta n 1832 k hs
Dernő 57 1 1 Smiel Károly f 1825 k hs gyári munkás Asztalos h h
Dernő 57 1 3 Ficor Estvány f 1853 k nt h h
Dernő 116 2 2 Klekner Terézia n 1820 k hs h h
Görgő 25 1 1 Glük Mózes f 1824 z hs földművelés tulajdonos h h

Görgő 99 1 1 Bernát Herman f 1785 z hs gyerekei 
segedelméből él h h

Görgő 145 1 1 Dudás János f 1846 r nt tanító önálló h h
Görgő 145 1 2 Dudás Mihály f 1860 r nt h h
Komjáti 24 1 1 Kutka Antal f 1815 k hs mérnök önálló h h
Komjáti 53 1 1 Barna Mária n 1806 k öz földész önálló h h
Szögliget 94 1 1 Sárog Andrásné n 1835 k öz munkás napszámos h h+

Kovácsvágás 4 2 1 Lázár Imre f 1807 k nt Gróf Andrássy György 
alamizsnájából él h h

Szin 86 1 4 Stein Zsani n 1855 z hd h
Szin 89 1 1 Kaufman Ignác f 1825 z hs mészáros legény h

Zsarnó 38 1 1 Csiszár Terézia n 1829 r öz földmívelő tulajdonos, 
önálló h h

Zsarnó 52 1 2 Tóth Terézia n 1837 r hs h h
Zsarnó 80 1 10 Borovszki Mária n 1814 k öz főzőnő h h
Jósvafő 67 1 2 Gelman Erzsébet n 1808 z hs segéd h h
Jósvafő 88 1 1 Kaufman Max f 1816 z hs Kortsmáros tulajdonos h h
Jósvafő 98 1 1 Buchalter Ábrahám f 1834 z hs Kortsmáros bérlő h h
Jósvafő 98 1 3 Buchalter Amália n 1861 z hd h h
Jósvafő 98 1 4 Buchalter Sámuel f 1866 z nt h h
Jósvafő 117 1 2 Rozentál Betti n 1842 z hs háztartásnál h h
Jósvafő 125 2 2 Henczovszky Tóni n 1825 k hs háztartásnál h h
Jablonca 83 1 2 Lesko Rozália n 1820 k hs háztartás vezetés h h
Almás 42 1 2 Rosenthal Erzsébet n 1836 z hs i h
Almás 103 1 4 Tobisz Antal f 1842 k nt kerékgyártó legény a cséplőgépnél i h
Almás 160 1 3 Szkaliczky Julia n 1860 k hd szolgál h h
Falucska 35 1 2 Valdman Adolf f 1843 z nt i
Falucska 77 1 1 Groholy Mihály f 1825 g hs kántor tanító i
Udvarnok 37 1 8 Elek István f 1865 r nt ápolás alat van h h
Lucska 30 1 1 Fehér Ferencné n 1810 r öz napszámos h h
Barakony 10 1 2 Rojcsek Antónia n 1840 k hs h h
Barakony 10 1 3 Tirpák Irén n 1864 g hd h h

A 45. táblázatban összefoglalóan is bemutatom a két megye vándorlóinak összetételét. A férfiak és a 
nők aránya nem mutat jelentős eltérést (48 illetve 53 fő). Az életkor szerinti megoszlás érdekessége, hogy a 
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11 és 20 év közötti korcsoport van a legkisebb létszámban képviselve: Sárosból két fő, Zemplénből pedig 
három. A megyében, s az országban általánosan ebből a korosztályból kerültek ki a szolgák és szolgálók, 
viszont a két megyében mindössze egy szolgálót írtak össze, a tállyai (Zemplén m.) Szkaliczky Júliát, aki 
még csak tízéves volt a népszámlálás idején. Ez is azt bizonyítja, hogy a házasság előtti szolgálatvállalás, a 
cselédkedés többnyire régión belüli (megyén, járáson, községen) migrációval járt együtt. A távoli Sáros és 
Zemplén  megyékből  éppen  ezért  nem  is  találunk  az  életciklusnak  ebből  a  fázisából  szolgákat,  s 
szolgálólányból is csak az említett egyet. A férfiak közül a Kovácsvágáson összeírt, sárosi születésű, 13 
éves Tóth József lehet az, aki ide sorolható, bár napszámosnak van feltüntetve. Az idősebb korcsoportokból 
is mindössze egy 30 éves özvegy főzőnő az, aki nem családtagként volt jelen az összeírás időpontjában. A 
Tornában  élő  sárosi  és  zempléni  migránsokra  tehát  nem  a  rövid  távú  vagy  ideiglenes  migráció  volt 
jellemző. Nagy többségükben önállóak voltak (az állami  alkalmazott,  tisztviselő és  az  uradalmi  cseléd 
kivételével), s szemmel láthatóan a szülőföld elhagyása mellett döntöttek, amely nem jelentette azt, hogy az 
elvándorlás után gyorsan végleges lakóhelyre találtak volna, de az esetek jelentős hányadában feltehetően 
nem is ez volt cél, hanem a munkalehetőség, a jobb megélhetés keresése. A házasságkötés végleges vagy 
hosszú távú letelepedést is hozhatott,  de egyes foglalkozási csoportoknál (kereskedők, uradalmi bérlők, 
illetve  a  szintén  példákkal  illusztrált  tisztviselők  és  cselédek)  a  gyakori  vándorlás  a  foglalkozással 
összefüggő létforma volt, s a családalapítás után is folytatódott.

45. táblázat. A Sáros és Zemplén megyéből származók összetétele
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Sáros 19 24 1 2 9 17 8 3 3 1 4 15 20 – 3 19 8 1 1 14 4 3 3 6 – – 1
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Összesen 48 53 11 5 19 25 21 11 9 5 15 32 37 1 11 45 12 9 1 34 9 7 7 12 1 1 4

családi állapotnem életkor vallás háztartásfők foglalkozása

Családi állapot szerint áttekintve a két megyéből származók migránsokat, látható hogy közülük a házas 
férfiak és nők aránya kiugró, majdnem 70%-os, a hajadonok és a nőtlenek (gyermekek) együttes aránya 
viszont  csak 20%, amely csak  megerősíti  az  eddigi  megállapításokat,  miszerint  a  házasságkötésre  már 
döntő többségben a vándorlás megkezdése, s a szülőföld, a megye elhagyása után került sor, így a sárosi és 
zempléni házas férfiak és nők házastársainak, illetve gyermekeinek többsége már nem e két megyében 
született, ezért nem is szerepelnek a táblázatokban.

Vallásfelekezet szerint 45%-a katolikus volt a két megyéből származóknak, a görög katolikusok és a 
protestáns felekezetekhez tartozók együttes aránya hasonló volt (12% és 10%), az izraelita zsidóság pedig 
34%-át adta a sárosi és zempléni migránsoknak. Az északról, elsősorban Galíciából bevándorló zsidóság 
migrációs útvonalai jelentős részben éppen a két vizsgált megyén keresztül vezettek délre és az ország 
belseje felé.

A foglalkozási megoszlás áttekintését megkönnyítendő, a háztartásfők – akiket a 43. és 44. táblázatban 
félkövér szedéssel emeltem ki – foglalkozási főcsoportjait is a táblázatba vontam össze. Az itt feltüntetett 
foglalkozási csoportokon kívül további bejegyzéseket láthatunk a lajstromban a nem háztartásfő asszonyok, 
valamint a háznéphez tartozók egy részére is. Miután a migrációt leginkább a férfi háztartásfő foglalkozása 
határozta  meg,  ezért  ezt  volt  célszerű  kiindulási  alapnak  tekinteni  az  áttekintéshez,  jóllehet  a  45, 
táblázatban szereplő adatokat még ki lehet egészíteni néhány migráns, de nem háztartásfő férfi foglalkozási 
bejegyzésével, mely csak kis mértékben változtatna az arányokon. A vallásfelekezet és az etnikai összetétel 
– ez utóbbi a lajstromból nem állapítható meg – szoros korrelációt mutat a foglalkozással. A legszélesebb 
foglalkozási skálán a legnagyobb létszámú katolikusokat találjuk, akik között földműves, kézműves, gyári 
munkás,  állami  hivatalnok és  tisztviselő,  valamint  értelmiségi  egyaránt  előfordul.  A görög  katolikusok 
harmadát értelmiségi (lelkész, tanító), negyede pedig földműves (két kisbirtokos paraszt és egy „zsellér”) 
háztartásfők  adják,  a  többi  pedig  családtagként  volt  kimutatva  (házastárs,  gyermek).  A  református  és 
evangélikus  háztartásfők  között  szintén  túlsúlyban  vannak  az  értelmiségiek:  egy  evangélikus  köz-  és 
váltóügyvéd  Bártfáról,  két  református  lelkész  és  egy  református  tanító  pedig  Zemplén  megyéből 
származott,  rajtuk  kívül  még  egy  földműves  tulajdonos  és  egy  napszámos  háztartásfőt  írtak  össze  a 
lajstromokon.  A  zsidó  háztartásfők  foglalkozási  megoszlása  a  két  megyében  a  következőképpen 
summázható:  a  15  háztartásfőnek  majdnem  a  fele  (7  fő)  foglalkozott  a  kereskedelemnek  valamilyen 

177



formájával. A sárosi Rubin Atlasz házaló és napszámos volt Bódvalenkén, Kaufman Miksa (a forrásban a 
Maximilien „Max.”-ra rövidítve szerepel) és Buchalter Ábrahám Jósvafőn voltak kocsmárosok, s az előbbit 
tulajdonosként, az utóbbit bérlőként jegyezték be a lajstromba (lásd a 43. és a 44. táblázatot). A sárospataki 
származású  özvegy,  Fridrich  Julianna,  szintén  kocsmárosként  és  haszonbérlőként  szerepel  a  rákói 
lajstromon, s a rákói 1867-es közmunka-összeírás és a népszámlálási ív nominális összevetéséből azt is 
megtudjuk, hogy elhunyt férje, Drexler Lipót (Leopold) halála után vette át az italmérést legidősebb fiával, 
akit szintén kocsmárosként jegyeztek be a Fölvételi ívre. A három kereskedőként összeírt zsidó háztartásfő 
közül  kettő  esetében  azt  is  megtudjuk,  hogy  mivel  kereskedtek,  egynél  azonban  nem  szerepel  a 
kereskedelem pontosabb  meghatározása  a  lajstromon.  A sárosi  Héthársról  származó  Hartstein  Herman 
edénykereskedő és önálló volt a nádaskai lajstrom foglalkozási bejegyzése szerint. Hartstein felesége a már 
említett Fridman Erzsébet volt, aki Friedmann Adolf önálló kereskedő leánya volt. A zempléni Szacsúron 
(Varannói járás) született Friedmann Józsefről nem lehetett a forrásból eldönteni, hogy rokonságban állt-e a 
már többször említett sárosi származású Adolffal, ha igen, akkor a nagy- illetve távolsági kereskedelem 
rokoni  szálakon  szövődő  kapcsolathálóját  regisztrálhatjuk,  József  ugyanis  bőrkereskedő volt  a 
számlálóbiztos bejegyzése szerint.  A zsidó háztartásfők között négy volt kézműves (egy legényt és egy 
metszőt  is  ide  sorolva),  egy  értelmiségi,  a  fiatal  Glukszman Bertalan  nevelő-tanítót  ugyanis  különálló 
lakófélként tüntették fel Szögligeten, de hasonló lehetett Edenburg Sámuel idős, özvegy tanító háztartáson 
belüli helyzete Ungar Sámuel szádelői kocsmáros házában, csak őt a háznéppel együtt, folytonos számossal 
írták  össze.  A  görgői  lajstromban  szereplő  Glück  Mózes  volt  az  egyedüli,  akit  földművesként  és 
tulajdonosként jegyeztek be a lajstromba. Rajtuk kívül egy idős eltartott férfi és egy háztartás vezetésével 
összeírt özvegyasszony alkották még a zsidó háztartásfők csoportját.

A  46.  táblázatban  a  külföldről  Torna  megyébe  vándorolt  migránsokat  mutatom  be  országonként 
(régiónként) és nemi megoszlás szerint csoportosítva. Amennyiben a 24 fuzinei favágót és famesterüket – 
mint akik csak ideiglenesen voltak Torna megyében (lásd a jelenlevő idegenekről korábban írottakat) – 
levonjuk a férfiak közül, akkor is 27 fő férfi marad, amely több mint kétszerese a külföldi származású 
jelenlevő nőkének. Egyébként a rövid távú munkamigrációnak ez az országok közötti formája nagyon ritka 
lehetett, s nincs kizárva, hogy a helybeli amúgy is nagyon alacsony napszámbérek még további letörését 
szolgálta a külhoni munkások felfogadása.524 

A  fennmaradó  27  férfi  és  12  nő  együttesen  alkotják  a  huzamosabb  ideig  Tornában  megtelepedő 
külföldiek  csoportját.  Közöttük  nagyobb  arányt  képviseltek  a  Lengyelországból  érkezők  (10  fő),  őket 
követték  a  Csehországból  (7  fő),  az  Ausztriából  5  fő),  Morvaországból  (5  fő),  Galíciából  (3  fő)  és  a 
Szlavóniából (2 fő) bevándorlók. Boszniát, a Határőrvidéket, Illíriát, Olaszországot (sic!), Poroszországot 
és Porosz-Sziléziát egy-egy fő képviselte a külföldi migránsok csoportjában.525 

46. táblázat. Külföldiek kimutatása a lajstromok alapján 

524 A  bérviszonyok,  a  napszámbérek  országos  viszonylatban  is  a  legalacsonyabbak  közé  tartoztak  Torna 
megyében a 19. század utolsó harmadában (pl. fuvar, kézi napszám stb.). Lásd MOL BM K 150., 148. cs. VI.
525 Nem volt  célom a magyarországi  születési  helyekhez hasonlóan a külföldieket  is  aprólékosan korrigálni, 
nemcsak azért,  mert néhány település nem vagy csak igen nehezen azonosítható az egyes  országokon belül, 
hanem azért  is,  mert  az  itt  szereplő  országnevek  használata  is  sokatmondó,  s  bevilágít  a  számlálóbiztosok 
tudatvilágába,  egyúttal  tükrözvén  a  korabeli  földrajzi-geopolitikai  ismereteket  is.  Ezért  nem  pontosítottam-
javítottam az olyan országmegnevezéseket, mint pl. Lengyelország, Olaszország, Illíria, Galícia stb.
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Ország / Régió férfi nő összesen
Ausztria 2 3 5
Bosznia 1 – 1
Csehország 5 2 7
Galícia 2 1 3
Határőrvidék 1 – 1
Horvátország 26 – 26
Illíria – 1 1
Lengyelország 8 2 10
Morvaország 3 2 5
Olaszország – 1 1
Poroszország 1 – 1
Porosz Szilézia 1 – 1
Szlavónia 2 – 2

Összesen 52 12 64

A Lengyelországból érkező migránsok 10 fős csoportjának vizsgálatakor két dolog az, amely rögtön 
szemet  szúr.  Az  egyik,  a  fiatalabb  korcsoport  teljes  hiánya,  hisz  közülük  a  legfiatalabb  a  23  éves 
Lesznievics Friderika,  hajadon nevelőnő volt.  A másik pedig a nemi arányok túlsúlya a férfiak javára, 
nyolc férfi és két nő alkotta a csoportot. Családi állapotuk szerint hat házas férfi, egy özvegy férfi és egy 
özvegyasszony, valamint egy hajadon és egy nőtlen férfi volt közöttük. A felekezeti megoszlás alapján 
heten  katolikusok,  hárman  pedig  izraeliták  voltak.  Az  előbbiek  közül  hárman  Szandeczben 
(Újszandeczben) születtek, amely Galíciában található (a kerület és körzet neve is ez volt, ma Nowy Sącz), 
tehát helyesebb lett volna a Galíciát feltüntetni a lajstromon, a másik három galíciai migráns mintájára. Egy 
lakatos mester (Kessenák Antal tornai uradalmi iparos), egy urasági cseléd volt, tekintetes Szontagh Ferenc 
pedig „családi segedelemből” tartotta fenn magát Szinben. Hármójukon kívül még egy zsarnói földbirtokos, 
egy rákói uradalmi cseléd, egy derenki önálló napszámos, valamint a fentebb említett nevelőnő alkotta a 
katolikusok csoportját. A három zsidó bevándorló közül ketten a mezővárosban telepedtek le: Rosenberg 
Israel zsellér volt, aki  pénzéből és napszámból élt, Süsze Izsák pedig önálló mészáros,526 előbbi Bochnya 
Visniczből  (tkp.  a  galíciai  Bochnia  kerületben  Wiśnicza  körzet),  utóbbi  pedig  Vadovicz  Zajbusból 
(Wadowice a kerület és körzet neve is) települt Magyarországra. A harmadik zsidó migráns egy jósvafői 
özvegyasszony, Róth Julianna volt, aki  házalóként szerepel a lajstromban, s aki Dembiczában született. 
Amint látjuk, az összeírók nagy része nem használta a  Galícia  nevet a születési helyek bejegyzésekor, 
helyette egyszerűen  Lengyelországot írt a lajstromba (ekkor azonban önálló Lengyelország nem létezett, 
Galícia nagy része pedig az Osztrák-Magyar Monarchiához, s azon belül is Ausztriához tartozott). Érdemes 
tehát itt számba venni a galíciainak összeírt három bevándorlót, két férfit és egy nőt, akik közül az egyik 
férfi katolikus, a másik görög katolikus, s a nő szintén görög katolikus volt. A legidősebb közülük, Zarho 
János volt a Jászlói kerületből (Jaslo), aki 1810-ben született (a lajstrom szerint), tehát 60 éves lehetett az 
összeírás  időpontjában,  s  nőtlen  cselédként  („cseléd,  szolga”)  tüntették  fel  Simon  Endre  megyei  tiszti 
főügyész  Torna  mezővárosi  háztartásában.  Az  1828-ban  Galíciában  született  (település  megjelölése 
hiányzik) Makutin József a szádvári uradalom erdésze volt,  s  szepesi származású feleségével, Filoméla 
Erzsébettel, valamint 1869-ben született gyermekükkel egy háztartásban éltek Görgőn, minden jel az erdész 
magyarországi  letelepedésére  utal.  Gulik  Mária  a  Szánoki (Sanok) kerületből  érkezett  Magyarországra, 
feltehetően férjével együtt. Vándorlásuk helyszíneit gyermekeik Abaúj megyei születési helyei mutatják: 
Bodoló (1852), Pány (1854) és Péder (1857). A Rogozsnyicki nevet viselő házastárs halála után az újfalui 
Bodnár Ferenc földműves gazda vette feleségül az özvegyet, s közös háztartásukban tüntették fel az özvegy 
korábbi házasságából származó gyermekeit is a lajstromban.

A  Csehországból  érkező  7  főből  ketten  feltehetően  már  szülőföldjükön  összeházasodtak:  Czintel 
Ferenc juhász és felesége együtt vándoroltak Magyarországra. A juhász Szilason volt „Burger bacsója” és 
feleségével,  valamint  négy  gyermekükkel  egy  háztartásban  írták  össze  őket.  Rajtuk  kívül  csehországi 
származású volt még Gebrik Károly asztalos mester, akit feleségével, a Bars megyei születésű Hondrik 
Máriával együtt a nádaskai uradalmi épületben, az 1. számú háznál vettek fel a lajstromra. Montöőr (sic!) 
Vilmos csehországi masinisztát Dernőn a vasgyárhoz tartozó épületben, a „Gróf Andrási laka Munkások 

526 Süsze (Zir,  Sir, Züs)  Izsák metszőként és mészárosként,  olykor földbirtokosként is szerepelt  a különböző 
forrásokban. Róla és családjáról részletesebben lásd Pozsgai P. 2001c. 284–285.
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lak szobájá”-ban írták össze feleségével, valamint házas kovács- és öntőlegényekkel s feleségeikkel. Két 
férfit  és egy nőt  találunk még a csehországiak csoportjában: a  nőtlen Bláha János megyei  telekkönyvi 
díjnok volt Tornán, Kostein Ferenc pedig állami útmester volt és Almáson lakott családjával, Imid Antónia 
pedig Kovácsvágáson lakott férjével, Bási András krasznahorkaváraljai molnárral és gyermekeikkel.

Morvaországból Müller Máli egy hidvégardói szabómesterhez jött feleségül, s idős, özvegy édesapját 
is magával hozta a házukba. Két uradalmi cseléd, egy juhász (Szentandrás) és egy hajdú (Falucska) szintén 
Morvaországból  származott,  előbbi  Abaújban  és  különböző borsodi  településeken  is  szolgált  mielőtt  a 
szádvári  uradalom szolgálatába  állt.  Az  áji  Furár  Mária  az  egyedüli,  aki  külföldön  (Morvaországban) 
született  ugyan,  de  nem  onnan  származott.  Elhunyt  apja  foglalkozására  nem  derül  fény  a  lajstrom 
bejegyzéseiből, de a család területi mobilitása nem tekinthető átlagosnak: bátyja, a községi tanító Cegléden 
született,  egyik  húga  Bihar  megyében,  a  másik  Jászberényben,  a  két  legfiatalabb  pedig  már  az  abaúji 
Szepsiben.

Ausztriából öten voltak jelen Torna megyében a népszámlálás időpontjában, s mindannyian Bécsben 
születtek. Veszely (Wessely) János a Keglevichek tornai uradalmának erdészeti főfelügyelője volt 1869-
ben. A főtisztek közül csak ő volt külföldi, s alkalmazása Tornán nyilván szoros összefüggésben lehetett az 
uradalom  legfőbb  bevételi  forrását  jelentő  erdőgazdaság  korszerűsítésével.  Wessely  már  jó  ideje 
Magyarországon tevékenykedett, ezt bizonyítják a lajstrom bejegyzései családtagjainak születési helyeiről. 
Magyarországi pályafutását feltehetően Gömörben kezdte a fiatal szakember, mert első gyermeke, Gusztáv 
Nagyrőcén, a Tornánál néhány száz lélekkel nagyobb mezővárosban született 1856-ban. Felesége, Jaczkó 
Amália  maga  is  Gömör  megyei  származású  volt,  Jolsván  látta  meg  a  napvilágot  1833-ban.  Második 
gyermekük, Vilma, már a Liptó megyei Fekete-Vág pusztán született 1859-ben. Pontosan nem tudjuk, hogy 
mikor került Tornára, s vette át a bodókai, barkai és a szentjakabi uradalmi erdőkerületek irányítását, de az 
általa nagy gonddal készített fizetési, javadalmazási és a termékek áráról szóló kimutatások szakszerűsége 
nem hagy kétséget afelől, hogy feladatát példamutatóan látta el.527 Wessely 4 szobás lakása közvetlenül a 
megyeháza szomszédságában állt, a ház gazdasági épületei és az állatállomány (2 ló, 2 tehén, 2 borjú, 1 
sertés), no meg a személyzet is jelzi (egy szakácsné és egy szolgáló), hogy az uradalom legjelentősebb 
bevételi forrásának, az uradalmi erdőségeknek a vezető tisztviselőjéről van szó.

A  többi  bécsi  bevándorló  szoros  rokoni  kapcsolatban  állt  egymással:  Smond  Henrik  (Heinrich 
Schmond) asztalosmester feleségével, Uher Borbálával és két testvérhúgával érkezett Ausztriából Torna 
megyébe.  Az  asztalosmester  feleségével  először  Komjátiban  telepedhetett  le,  mert  ez  van  megjelölve 
kislányuk,  az  1869-ben  született  Schmand  Amália  születési  helyeként.  Röviddel  a  népszámlálás  előtt 
állhatott a tornai uradalom szolgálatába, mert 1869-ben már a tornai 158. számú házban lakik családjával, 
valamint két asztaloslegénnyel, két asztalosinassal és egy szolgálóval. (Lásd a 47. táblázatot.) Ugyanebben 
a  házban az első  lakófélháztartásban  Frankóvszky Ferenc  sztropkói  származású  adószedő lakott  ekkor 
feleségével,  a  bártfai  Miskóvszky  Matilddal,  s  esetük  a  zempléni  és  a  sárosi  migrációs  utak  tornai 
találkozását példázza.

47. táblázat. Két migráns család a tornai 158. számú házban 1869-ben
hsz lf lsz csalnév kernév nem szév f st hivatás foglalkozás d2 szh1 szh2 hon jel
158 1 1 Frankóvszky Ferenc f 1825 k hs Állami hivatalnok adószedő Zemplén Sztropkó h
158 1 2 Miskóvszky Matild n 1847 k hs Sáros Bártfa h
158 1 3 Reichelt Kati n 1851 k hd szolgáló Torna Torna h
158 2 1 Smond Henrik f 1841 k hs asztalos mester mesterségéből Ausztria Bécs h
158 2 2 Uher Borbála n 1845 k hs Ausztria Bécs h
158 2 3 Benedik József f 1851 k nt asztalos asztalos legény Szepes Szomolnokhuta h
158 2 4 Bukovszky Kálmán f 1850 k nt asztalos asztalos legény d Szepes Stósz h
158 2 5 Zoller Márton f 1854 k nt asztalos inas Szepes Szomolnok h
158 2 6 Filla János f 1856 k nt asztalos inas d Szepes Szomolnokhuta h
158 2 7 Rubi Mária n 1856 k hd szolgáló Torna Torna h
158 2 8 Schmand Amália n 1869 k hd Torna Komjáti h

Könnyen elképzelhető, hogy a Smond testvérek nem egy időpontban érkeztek, hanem a láncmigráció 
tipikus eseteként, először a  Smantnak összeírt Amália, Henrik idősebb húga költözött Rákóra férjével, a 
Pozsony megyei születésű Grieszbach Edével valamikor az 1860-as évek közepén (első gyermekük, Ilona 
már itt született 1866-ban). Amália feltehetően a húgát is magával hozta az uradalmi főerdész háztartásába, 
mert  kisebb  leányuk mellett  még őt,  s  két  cselédet  is  összeírtak  1869-ben.  (Lásd  a  48.  táblázatot.)  A 
gondolatkísérlet szerint az is valószínűnek látszik, hogy Smond Henrik éppen sógorán, Grieszbach Ede 
527 MOL P 422 (A Keglevich-család levéltára), I. szakasz, VI. fiók II. cs.
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úron keresztül kapott uradalmi alkalmazást, s Bécset a biztos álláslehetőség kedvéért hagyta el feleségével. 
Komjátiban  feltehetően  csak  addig  lakott,  amíg  egy  uradalmi  épület  megürült  Tornán.  Grieszbach  és 
felesége esete az uradalmi tisztek már említett migráns létformájába illeszkedik, és Smond Henrik uradalmi 
alkalmazása is feltehetően csak meghatározott időre szólt. Mindez azt támasztja alá, hogy az uradalmak 
fontos szerepet játszottak a nem spontán bevándorlás alakításában (uradalmi tisztek, iparosok, cselédek, 
pásztorok).

48. táblázat. A rákói uradalmi épület és lakói 1869-ben
hsz lf lsz pre csalnév kernév nem szév f st hivatás foglalkozás szh1 szh2 hon jel

1 1 1 úr Grieszbach Ede f 1839 k hs uradalmi tiszt főerdész Pozsony Lozornó h h
1 1 2 Smant Amália n 1846 k hs Ausztria Bécs h h
1 1 3 Grieszbach Ilona n 1866 k hd Torna Rákó h h
1 1 4 Grieszbach Gabriella n 1868 k hd Torna Rákó h h
1 1 5 Smant Mária n 1851 k hd Ausztria Bécs h h
1 1 6 Kis Julianna n 1850 k hd cseléd évi bér mellett Borsod Nyék h h
1 1 7 Lertko Anna n 1859 k hd cseléd évi bér mellett Abaúj Mecenzéf h h
1 2 1 Weber Mátyás f 1820 k nt uradalmi tiszt rétmester Poroszország Monorl h h
1 3 1 Ferk Miklós f 1844 k nt uradalmi tiszt szöllő mester Horvátország Varasdin h h

1 4 1 Tersztenják Ferenc f 1829 k hs válalkozók 
megbízotja famester Horvátország Verbovski i h

A  születési  helyek,  s  főként  a  házastársak  származási  helyeinek  regionális  összehasonlító  vizsgálata 
lehetőséget nyújt az egyes települések nyitottságának és zártságának, a lokális házassági endogámia mértékének 
a megállapítására. A Függelék XXIII. és XXIV. táblázataiban és a 9–10. diagramon mutatom be az elemzés 
települési szintű eredményeit. A Felső járás települései közül a helyben született férfiak számának és arányának 
áttekintésekor Derenk kimagaslik a 99%-os arányával, a 186 jelenlevő férfi közül mindössze 2 volt olyan, aki 
másutt született. Ehhez hasonlóan magas arányt a megye egyetlen másik településén sem találunk. A Felső 
járásban Áj, Dernő, Falucska, Görgő, Horváti, Jablonca, Kovácsvágás és Újfalu helyben született férfi aránya 
érte el vagy haladta meg a 80%-ot, de a 90%-ot egyik település sem érte el, jóllehet a falucskai arányszám is igen 
magasnak tekinthető (89%). Az Alsó járásban Égerszög, Kápolna, Perkupa, Petri és Szőlősardó aránya érte el 
vagy haladta meg a 80%-ot. A legalacsonyabb a helyben született férfiak aránya Lucskán volt (55%), egyedül itt 
volt  kevesebb  mint  60%  ez  az  arány  a  két  járás  települései  közül.  A  nők  születési  helyét  vizsgálva 
megállapítható, hogy Derenk itt is kivételes arányszámot képvisel, a megyében itt volt a legmagasabb a helyben 
született nők aránya (97%). Falucska kivételével mindenütt alacsonyabb a helyben született nők aránya, mint a 
helyben született férfiaké. Néhány településen csak néhány százalékkal marad el attól (Dernő, Torna, Rákó), de 
több településen meghaladja a különbség a 20%-ot is (Méhész, Kápolna, Szőlősardó, Teresztenye), s Méhészen 
30%-ot tett ki.

A helyben és másutt született  házasok létszámai és arányai érthetően szoros korrelációban vannak a 
teljes helyben született népességgel. A derenki házas férfiak és nők aránya is kimagaslik az összes település 
házas férfi és női arányszáma közül (97% és 94%), s ezt itt is a falucskai arányok (87% és 89%) követik. 
Legalacsonyabb a helyben született  házas férfiak aránya Tornán volt (51%), majd Komjáti és Nádaska 
következett  (52%),  s  még  Zsarnó  (53%),  Almás  (55%)  és  Vendégi  (59%)  esetében  volt  ez  az  arány 
alacsonyabb 60%-nál. 
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A helyben született házas nők aránya legalacsonyabb Méhészen (24%), Nádaskán (25%) és és Lenkén 
(26%) volt,  ahol tehát csak mintegy negyede a házas nőknek volt helybeli születésű. Igen alacsonynak 
mondható  még  ez  az  arány  Vendégiben  (28%),  Hidvégardón  (31%),  Becskeházán  (31%),  Komjátiban 
(31%), Kovácsvágáson (35%), Szádelőn (36%), Lucskán (37%) és Zsarnón (38%).

Az  eddigieket  megerősíti,  ha  a  házaspárokat  házastársak  szerinti  összetételük  szerint  a  jelenlevő 
házaspárok százalékában vizsgáljuk (Függelék XXIV. táblázat és a 9. szövegközi diagram).528 Derenken 
betelepült  házaspár  egyáltalán  nem  volt,  s  olyan  házaspár,  ahol  a  férj  helybeli  volt  a  feleség  pedig 
máshonnan származott mindössze három, ahol pedig az asszony volt helybeli a férj pedig idegen összesen 
egy.  Falucska  aránya  mutat  még  igen  erős  zártságot:  itt  a  helybeli  házaspárok  száma  113  (82%),  a 
betelepülteké 9 (7%) volt, s vagy a feleség vagy a férj volt idegen származású 15 házaspár esetében (11%). 
A helybeli házaspárok e két településen mutatkozó igen magas arányától a települések többsége messze 
elmarad, melyet 37,16%-os átlag is jól szemléltet. A 60%-os arányt már egyedül csak Dernő, az 50%-ot 
pedig Horváti (54%), Égerszög (57%), Rákó (57%) haladta meg, és Szentandrás érte el. Az utóbb említett 
falvak lokális endogámiájának magas arányát – Égerszög és Dernő kivételével – szinte kizárólagosan e 
települések etnikai-felekezeti összetételével magyarázhatjuk. A Függelék XV. táblázatának, az 1850. évi 
népszámlálás eredményeinek települési szintű kimutatásából jól látható, hogy Derenken 1850-ben nem is 
írtak össze magyar népességet, a helybeliek túlnyomó többsége a szlávnak összeírt lengyel (gorál) telepesek 
leszármazottja volt, akik mint a III. fejezetben láttuk a 18. század elején települtek Derenkre, s minden jel 
arra  mutat,  hogy a  Torna  megyei  szlovák  és  ruszin  népességgel  sem léptek  házassági  kapcsolatra.  A 
települési  endogámiának  ez a  foka legfeljebb néhány kisnemesi  településről  ismert  az  irodalomból,  de 
egyébként még a  bevándorló-betelepülő etnikai  csoportoknál  is  ritka jelenség.529 Ezt  az állítást  megyei 
példákkal is megerősíthetjük, hisz már a túlnyomó többségében ruszinok lakta Falucskán (1850-ben 540 
rutén, 22 magyar és 9 zsidó lakott itt) is 7%-os a betelepült házaspárok, s 11% azoknak a házaspároknak az 
aránya,  ahol vagy az asszony vagy a férj  idegen származású (nem helybeli).  Horvátinak szintén döntő 
többsége ruszin, hisz 1850-ben 270  rutént, 5 magyart, 4 zsidót és 4 cigányt tüntettek fel a településnél. 
Rákó és Szentandrás szintén az újratelepített falvak közé tartoznak, de népességük szlovák volt.  Rákón 
írtak össze magyarokat is (72 főt) a 309 szláv mellett, Szentandrás azonban még a 19. század közepén is 
szinte teljesen szlovák etnikumú volt. E települések etnikai csoportjai miután egy tömbben telepedtek meg, 
viszonylag hosszú ideig fenn tudták tartani a kisebb-nagyobb mértékű elzárkózást, a házassági endogámiát, 
s lokális házassági kapcsolatrendszereket működtettek, és a rokonházasság sem volt ritka körükben.

A legnyitottabb, illetve legnagyobb vonzerővel bíró települések közé azokat számíthatjuk, amelyekben 
a betelepülő házaspárok aránya a 30%-ot is meghaladta. Ez a következő településeknél figyelhető meg 
1869-ben: Méhész (35%), Torna (34%), Zsarnó (30%), Becskeháza (39%), Komjáti (38%), Lenke (34%), 
Nádaska  (33%).  Jól  látható,  hogy Torna  kivételével  ezek  a  kisebb  lélekszámú tornai  települések  közé 
tartoztak,  amelyek  közel  estek  a  Bódva-völgyi  észak-déli  közlekedési  csatornához,  s  így  a  migráns 
házaspárok és családok átmeneti tartózkodási helyéül is gyakrabban szolgáltak. A helybeli asszony és a 
betelepülő idegen férj (vő) esetének aránya a 15%-ot is meghaladta néhány településen, mint ahogy az a 9. 
diagramon  is  látható:  Almás  (19%),  Újfalu  (16%),  Zsarnó  (18%),  Nádaska  (15%),  Szögliget  (16%) 
falvaiban igen jelentősnek mondható a beköltöző férjek (vők) száma.

2. Torna megye népességének etnikai, felekezeti és műveltségi viszonyai

A. A megye településeinek etnikai megoszlása a 19. század közepén

Torna megye településeinek középkori nemzetiségi arányaira jórészt csak a települések egykori lakóinak 
helynévadási  gyakorlatából  következtethetünk.  Azt  láttuk,  hogy  a  régió  lakosságának  szláv  eredetű 
alaprétege nyomtalanul beolvadt a magyarságba. Néhány település német névváltozata és „vágás”  (Hau) 
utótagja arról is tájékozat bennünket, hogy egykor német telepesek is jelentősebb arányban érkezhettek a 
megye ércekben és erdőkben gazdag északi részeire. Az ún. Hausiedlungok voltak a Felső járás területén 

528 Helybelinek  tekintve  minden  házaspárt,  ahol  mind  a  férj,  mind  a  feleség  helyben  született;  betelepült 
házaspárnak pedig azokat, ahol a mind férj, mind a feleség az adott településen kívül született.
529 Lásd például Ivádot, s az Ivádiakat: Nemeskéri J. 1944. 192–218.



Barka  (Deutschenhau),  Falucska vagy Bodnárvágás  (Pungerhau)  és Kovácsvágás  (Schmiedeshau).530 A 
tágabb régió németségének eredetével többen foglalkoztak behatóan, és nyelvjárási egyezések alapján a 
szepesi, gömöri, tornai és a sárosi németséget származásilag egy tömbnek tartották. Gömörbe, Tornába és a 
Tornával határos abaúji határszél településeire feltehetően Szepesből érkeztek német telepesrajok soltészeik 
vezetésével (lásd pl. Szepsi nevét). A 18–19. századra azonban a tornai németség is beolvadt a többségi 
magyarságba, legfeljebb egy-egy, olykor már jelentősen torzult formájú családnév utal az egykori német 
ősökre.

A 18. század utolsó harmadából a  Lexicon locorumnak a helybeli beszélt nyelvre vonatkozó adatai 
tájékoztatnak áttekintően a század folyamán végbement etnikai aránymódosulásokról, melyet  a korabeli 
országleírások is alátámasztanak. A Felső járásban e szerint 13 tisztán magyar nyelvet használó település 
volt,  melynek lakossága többségében magyar származású volt,  az etnikai töredékek pedig nagyobbrészt 
beolvadtak  a  magyarságba.531 (Ide  sorolták  Barkát  és  Kovácsvágást  is.)  Négy településnél  (Áj,  Torna, 
Udvarnok, Zsarnó) a magyar és a szláv (szlovák)  (Hung. Slav., azaz  Hungarica és  Slavonica), Újfalunál 
pedig  a  magyar  és  a  német  nyelv  párhuzamos  használatát  tüntették  fel.  Három olyan  falu  szerepel  a 
kimutatásban, ahol a magyar nyelv nem volt használatos: Derenken a „Slav. Polon.” rövidítés a 18. század 
eleji  bevándorlók  lengyel  eredetére  és  nyelvhasználatára  utal,  Falucskán  a  „Ruth.  Slav.”  a  betelepített 
ruszin  népességet  takarja,  csakúgy mint  Horvátiban.  Mint  látható,  az  eddigiek  összhangban vannak az 
1850.  évi  népszámlálás  eredményeivel  (Függelék  XV.  táblázata).  Az  Alsó  járásban  14  tisztán  magyar 
nyelvű  falut  mutattak  ki.  Komjátit,  Szilast  és  Szögligetet  vegyes,  magyar  és  szlovák  nyelvhasználatú 
településnek jelölték meg. Négy falut pedig tisztán Slavonicának – amelyet a szlovák nyelvre alkalmaztak – 
jegyeztek be a lexikonba:  Barakonyt,  Rákót,  Szentandrást  és Szint.  A négyből az  első hármat  minden 
forrás, így az 1850. évi népszámlálás adatai is alátámasztják, ahogy ezt már a korábbiakban is láttuk. Szin 
esetében azonban téves a besorolás. Az 1715. és 1720. évi összeírások, valamint a Mária Terézia-féle úrbéri 
tabella, s a nemesi összeírások névanyagának ismeretében biztosan állíthatjuk, hogy Szinben a 18. század 
végén nem a szlovák volt a beszélt nyelv, hanem a leginkább a magyar, s a szlovákot pusztán a betelepült, 
de többségbe soha nem kerülő szlovák kisebbség használhatta.

A 19. század közepének nemzetiségi megoszlását a Felső és az Alsó járásra külön-külön a 11. és a 12. 
diagramon mutatom be.  A magyarság  aránya  mindkét  járásban  hasonlóan  magas  (84% és  86%),  azaz 
látható, hogy a betelepítések és a bevándorlás ellenére a régió túlnyomórészt magyar jellege változatlan 
maradt, sőt, ha hihetünk a népszámlálás eredményeinek, akkor a nemzetiségek etnikai asszimilációját is 
regisztrálhatjuk a 18. század vége és a 19. század közepe között. Barakonyban, amely 1773-ban tisztán 
Slavonica (!) volt, 1850-ben a 141 fős ruszin népesség mellett már 108 magyarnak vallotta magát. Rákón, 
amely szintén tisztán szláv volt a 18. század végén, a 309 fős szlovákságon kívül 72-en vallották magukat 
magyarnak 1850-ben, azaz a település lakóinak mintegy ötöde. Homogén etnikai tömbként csak a derenki 
lengyelek, a falucskai és a horváti ruszinok, valamint a szentandrási szlovákok maradtak meg a 19. század 
közepéig, ezekben a falvakban vagy nem volt, vagy pedig csak néhány fős volt a magyarság. Jelentősebb 
arányú, 1773-ban említett nyelvi-etnikai csoportot viszont más településen nem írtak össze 1850-ben. A 
vegyes  nyelvű  települések  tehát  nyelvileg  megmagyarosodtak,  lakói  pedig  a  népszámlálás  szerint 
elmagyarosodtak,  azaz  a  nyelvváltás  és  kisebb  részben  a  vegyes  házasságok  az  etnikai  asszimilációt 
segítették elő.

A 11. diagramon, a Felső járásban a „szláv” a derenki lengyelek leszármazottait jelentette 1850-ben, 
míg az Alsó járásban a „szláv” megnevezésen a rákói és szentandrási szlovákokat kell értenünk. A Felső 
járásban viszonylag jelentős volt a ruszinok aránya (7%),  akiket mindegyik forrás „rutén” címszó alatt 
említ, az Alsóban azonban csak Barakonyban éltek ruszinok, akik a járás népességének 1,4%-át jelentették 
csupán. Itt viszont a szlovákok aránya volt jelentősebbnek mondható (8%), akiket a Felső járás egyetlen 
településén  sem  mutattak  ki.  A  zsidók  aránya  mindkét  járásban  4%  volt  1850-ben,  de  a  települési 
koncentrációjuk igen eltérő volt a járásokon belül. A Felső járásban Almáson (113 fő), Görgőn (81 fő) és 
Zsarnón  (78  fő),  az  Alsó  járásban  pedig  Jósvafőn  (110  fő)  és  Komjátiban  (83  fő)  éltek  jelentősebb 
számban. A cigányok Felső járási aránya valamelyest elmaradt az Alsó járásé mögött, az előbbiben 0,7% 
(87 fő), az utóbbiban pedig 1% (103 fő) szerepelt a népszámlálásban. A magukat németnek vallók mindkét 
járásban csak nagyon kis létszámban voltak jelen 1850-ben: a Felső járásban 62 fő (0,5%), az Alsó járásban 
pedig 26 fő (0,3%), s ők már nem az egykor telepesek leszármazottai, hanem jórészt migráns kézművesek, 
tisztviselők voltak.

11. diagram. A Felső járás nemzetiségi megoszlása az 1850. évi népszámlálás alapján 

530 Bél M. 2002. 97–98. A Hausiedlungok eredetének problémakörére részletesebben lásd Ila B. 1976. 183–185.
531 Lexicon locorum, 1773. 271–272.
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12. diagram. Az Alsó járás nemzetiségi megoszlása az 1850. évi népszámlálás alapján
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Az 1869. évi lajstromokból – részben különböző politikai – megfontolásokból kimaradt a nemzetiségre 
vonatkozó kérdőpont. A népszámlálás lebonyolítása után Lovász Miklós első alispán a „statisticai adatok 
megszerzésére”  katonai  tagokat  küldött  ki,  hogy  a  népszámlálásból  hiányzó  nemzetiségi  adatokat 
megtudják.532 Az „illető szolgabírák és helységi elöljárók elmaradása miatt ezt nem eszközölhették”, így a 
megyei mérnök végezte el a felmérést,  amely mérnöki pontosságúnak semmiképpen nem nevezhető. A 
településenkénti  kimutatásban  szemmel  láthatóan  a  nyelvhasználat  alapján  állapította  meg  a 
nemzetiségeket. Három nemzetiségi csoportot (tkp. nyelveket) különböztetett meg, a magyart, a németet és 

532 ŠOBA KE, TŽ II, Správne orgány župy: podžupan, prezidiálne spisy, ltsz. 156 (kr. 66), 3/1872. Kútka Antal 
megyei mérnök beadja hivatalos jelentését („nemzetiségek számbavétele”) 1871. december 30-án.



a tótot.533 A Felső járásban e szerint egyedül a falucskai ruszinokat sorolta a tótok közé (526 fő), viszont 
első pillantásra meglepő módon, Kovácsvágás kivételével  minden településen kimutatott  több-kevesebb 
németet,  összesen 513-at.  Ez sokszorosan felülmúlja az 1850. évi létszámát a németeknek (62 fő),  így 
méltán gyanakodhatunk arra, hogy eltérő lehet a két időpont létszámának a tartalma. Szembetűnő viszont, 
hogy  a  zsidóság  1850.  évi  Felső  járásbeli  lélekszámával  majdnem  megegyezik  az  összeg  (531  fő). 
Településenként alaposabban összevetve a két időpont „németjeit” és zsidóságát megállapítható, hogy a 
zsidóságot kivétel nélkül a németek közé sorolták 1871-ben.534 Az Alsó járás németjeinek száma 413 volt 
1871-ben, amely szintén nagyon közel van az 1850. évihez (430). Ugyanitt az összeíró csak Barakony (143 
fő) és Szentandrás (200 fő) esetében mutatott ki tótokat, Rákón „csak” 401 magyar és 13 „német” volt, azaz 
itt sem a szlovákok, sem a zsidóság jelenléte nem mutatható ki ebből a kimutatásból. A Felső járásban 
Derenk színmagyar  településként  tűnik fel,  mindössze 15 némettel  (zsidóval),  s  Horvátin  sincsenek az 
1871-es  összeírásban  ruszinok  –  s  nem  a  nyelvi  besorolás  korlátozta  az  összeírót,  hisz  a  falucskai 
ruszinokat mind egy szálig a tótok közé sorolta –, mindössze 290 magyar és 16 „német”. Azt talán nem is 
kell  különösebben részleteznem, hogy mennyire problematikus a nyelvi asszimiláció nagyon különböző 
szintjein lévő zsidóság németek közé való besorolása még nyelvi tekintetben is. 

Az  1850-es  és  az  1881-es  népszámlálások  nemzetiségi  adatainak  összevetése  sajnos  újfent  a 
nemzetiségi adatok korrekciójának a szükségességére, s az anyanyelven alapuló nemzetiségi számbavétel 
torzításaira hívja fel a figyelmet.535 Az újratelepített tornai falvak két időpontból származó adatait vallatóra 
fogva a következő kép tárul elénk. 1881-ben a barakonyi ruszinokat a  tótok rovatában találjuk, jóllehet 
ekkor is volt  ruthén  rovat csakúgy mint 1850-ben. (Lásd a Függelék XV. táblázatát.) Mindenesetre igen 
jelentősen lecsökkent Barakonyon belüli arányuk a nagyjából változatlan össznépességen belül, hisz míg 
1850-ben 141 fő (55%) volt rutén, addig 1881-ben már csak 59 fő (21,7%) volt tót. Ezekből az adatokból 
nem lehet megbízhatóan a  hiányzó ruszinok etnikai beolvadására következtetni, az sem zárható ki, hogy 
1850-ben is lényegesen többen lettek volna közülük, akik a magyart anyanyelvüknek vallják. A derenki 
lengyeleket szintén tótnak írták össze 1881-ben (336 fő), de míg 1850-ben egy magyart sem tüntettek fel a 
derenkiek között, addig 1881-ben már 43-at magyarnak írtak össze az „anyanyelve szerint”. A falucskai 
ruszinokat  is  a  tótok  rovatába  sorolták,  s  itt  az  1850-es  22  (etnikai)  magyar létszáma  csak  csekély 
mértékben nőtt, mert 1881-ben 37 volt az  (anyanyelvi) magyarok száma az 557 fős összlakosságból. A 
legnagyobb  változások  Horváti,  Rákó  és  Szentandrás  „nemzetiségi”  adataiban  láthatók  1850  és  1881 
között.  Horváti  1850-ben  egy  majdnem  színruszin  település  volt,  a  270  fős  ruszin  lakosságon  kívül 
mindössze 5 magyar,  4  zsidó és  4 cigány volt  a  faluban összeírva.  1881-ben azonban az „anyanyelve 
szerint” 241 magyart, 1 németet és 32 tótot mutattak ki. Ebből azonban nem állapítható meg, hogy 1850-
ben mennyien  tudtak  közülük  magyarul,  s  az  sem,  hogy 1881-ben mennyien  vallották  volna  magukat 
ruszinnak (tót, rutén stb.). Rákón 1850-ben 309 „szláv”-ot írtak össze, akik mind szlovákok voltak, 1881-
ben viszont mindössze 6-ot  találunk a  tót  rovatban,  s a rákóiak közül 308-at  már a  „magyar”  rovatba 
soroltak anyanyelvük szerint (1850-ben 72-en vallották magukat magyarnak). Szentandráson is hasonló a 
helyzetkép, de még „mélyrehatóbb változásoknak” lehetünk szemtanúi: Szentandráson ugyanis 1850-ben 
az 505 fős népességben senki nem vallotta magát magyarnak, a 480 fős szlovákságon kívül néhány rutén,  
zsidó és cigány alkotta a falu teljes lakosságát. Az 1881-es népszámlálás szerint 311 magyar, 4 német és 36 
tót lakott a faluban.

Az eddigi példák jól szemléltetik a két adatsor összehasonlíthatatlanságát, melyeket így a nemzetiségi 
arányok  változásának  vizsgálatára  nem lehet  felhasználni.  A nyelvi  asszimiláció  bizonyosan  erősödött  a 
három évtized alatt, de azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ebben az iskolázás még csak igen kis szerepet 
játszhatott,  hisz  ezekben  a  falvakban  tömbökben  és  nem  szórványként  éltek  a  ruszinok,  szlovákok  és 
lengyelek.  Végül  meglepő  módon  azt  kell  megállapítanunk,  hogy  minden  kritika  ellenére  az  1850.  évi 

533 Az etnikai identitás nyelven alapuló meghatározásának elégtelenségére (a századfordulós népszámlálásokkal 
kapcsolatban) lásd Gyáni G. 1995. 105.
534 A problémára már korábban felhívtam a figyelmet Torna mezőváros példáján. Az 1850. évi népszámlálás 
házankénti-lakófelenkénti  kimutatásaiban  a  „Nach  der  Nationalität”  rovat  három  oszlopának  fejléccímei 
eredetileg a következőek voltak:  Magyar, Deutsche, Slovaken. Később azonban egy másik „kéz” átjavította a 
„Slovaken”-t „Isralten”-re. A „javító kéz” mindazokat, akik az izraelita felekezethez tartoztak, s akiket először a 
németek oszlopában írtak össze, kihúzta a németek csoportjából és átírta az izraeliek csoportjába. Ez végül azt 
eredményezte, hogy a németek oszlopában az eredetileg bejegyzett 33 helyett mindössze 1 fő maradt. Nyilván az 
anyanyelv, a nemzetiség és a felekezet elhatárolásának bizonytalanságairól van itt is szó. (Pozsgai P. 2001c. 268. 
6. lábjegyzet.)
535 Népszámlálás, 1881. 7–8, 96–97. 



népszámlálás  eredményei  a  legmegbízhatóbbak  a  19.  század  közepe  és  második  fele  nemzetiségi 
viszonyainak feltárására.536

B. A megye településeinek felekezeti megoszlása a 19. század közepén

A megye települései felekezeti viszonyainak áttekintésénél nincsenek olyan problémák, mint a 

nemzetiségek  és  a  nemzetiségi  arányok  megállapításánál.  A  49.  táblázatban  a  nominális 

népszámlálási lajstromok alapján mutatom be az egyes települések felekezeti arányait, a 13. és a 

14. diagramokon pedig a járások összesített vallási megoszlása látható 1869-ben. A diagramokról 

jól leolvasható, hogy a római katolikus és a református felekezet felváltva ugyan, de mindkét 

járásban domináns  volt,  együttesen a Felső járásban 88%-ot,  az Alsó járásban pedig 92%-ot 

képviseltek a járások felekezetei közül. A Felső járásban a római katolikus felekezethez 59%, a 

reformátushoz 29% tartozott, s itt viszonylag magas volt a görög katolikusok száma is (7%), akik 

elsősorban a  falucskai  és a  horváti  ruszinok közül  kerültek  ki.  A zsidóság kizárólagosan az 

izraelita felekezethez („Mózes vallású” a lajstrom utasítása szerint) tartozott, s ahogy már láttuk 

mindkét járásban mintegy 4%-ot tett ki arányuk.

49. táblázat. Torna megye településeinek felekezeti viszonyai az 1869. évi népszámlálás lajstromai alapján

536 Az  1850.  évi  népszámlálás  etnikai  adataira  áttekintően  lásd  Dányi  D.  1993.  58–70.  A  nemzetiség 
megállapításának  problematikájára  lásd  Deák  Á.  1996.  713–735.  A  nemzetiségi  összetételre  vonatkozóan 
újabban uő. 2001. 113–127. Az 1850/51-es és az 1881-es adatok összevetésének „történetírói” gyakorlatára és 
kritikájára lásd Kövér Gy. 2001a. 151.
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1 Almás 809 100% 348 43% – – – – 379 47% 5 1% 77 10%
2 Áj 502 100% 334 67% 13 3% – – 125 25% 20 4% 10 2%
3 Derenk 359 100% 356 99% – – – – – – – – 2 1%
4 Dernő 815 100% 809 99% 1 – – – – – 3 – 1 –
5 Falucska 583 100% 44 8% 531 91% – – – – 5 1% 3 1%
6 Görgő 1218 100% 516 42% 1 – – – 624 51% 11 1% 66 5%
7 Hídvégardó 797 100% 537 67% 6 1% – – 166 21% 13 2% 74 9%
8 Horváti 306 100% 62 20% 225 74% – – 3 1% – – 16 5%
9 Jablonca 577 100% 98 17% – – – – 421 73% 30 5% 28 5%

10 Kovácsvágás 345 100% 345 100% – – – – – – – – – –
11 Körtvélyes 465 100% 115 25% – – – – 323 69% 5 1% 14 3%
12 Lucska 466 100% 332 71% – – – – 112 24% 17 4% 5 1%
13 Méhész 186 100% 37 20% 1 1% – – 136 73% – – 12 6%
14 Szádelő 314 100% 49 16% – – – – 250 80% 1 – 14 4%
15 Torna 1407 100% 1224 87% 8 1% 1 – 66 5% 34 2% 67 5%
16 Udvarnok 502 100% 450 90% 2 – – – 37 7% – – 13 3%
17 Újfalu 558 100% 444 80% 8 1% – – 96 17% – – 10 2%
18 Vendégi 444 100% 151 34% 1 – 1 – 237 53% 1 – 22 5%
19 Zsarnó 596 100% 277 46% – – – – 276 46% – – 43 7%
20 Barakony 302 100% 127 42% 159 53% – – 4 1% 1 – 11 4%
21 Becskeháza 257 100% 46 18% 10 4% – – 194 75% 3 1% 4 2%
22 Dobódél 192 100% 131 68% 5 3% – – 47 24% – – 9 5%
23 Égerszög 416 100% 14 3% – – – – 384 92% – – 18 4%
24 Jósvafő 726 100% 88 12% – – – – 516 71% 17 2% 53 7%
25 Kápolna 177 100% 15 8% – – – – 157 89% 1 1% 4 2%
26 Komjáti 597 100% 326 55% 16 3% – – 193 32% 6 1% 56 9%
27 Lenke 336 100% 87 26% – – – – 232 69% – – 17 5%
28 Nádaska 284 100% 207 73% 8 3% – – 51 18% 2 1% 13 5%
29 Perkupa 866 100% 345 40% 3 – – – 490 57% 1 – 27 3%
30 Petri 447 100% 56 13% – – – – 366 82% 2 – 22 5%
31 Rákó 414 100% 351 85% 49 12% – – 2 – – – 12 3%
32 Szentandrás 518 100% 477 92% 9 2% – – 27 5% – – 5 1%
33 Szilas 986 100% 607 62% – – – – 335 34% 2 – 42 4%
34 Szin 753 100% 135 18% 1 – – – 564 75% 10 1% 43 6%
35 Szögliget 911 100% 614 67% – – – – 257 28% 7 1% 33 4%
36 Szőlősardó 445 100% 27 6% – – 1 – 406 91% 7 2% 4 1%
37 Teresztenye 262 100% 50 19% – – – – 197 75% 1 – 14 5%
38 Varbóc 279 100% 78 28% – – – – 190 68% 2 1% 9 3%
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Az evangélikusok (kisebb részben németek,  nagyobb részben szlovákok)  aránya  egyik 

járásban sem haladta meg az 5%-ot, a Felső járásban azonban magasabb volt valamelyest az 

arányuk.  A  legnagyobb  számban  Jabloncán  (5%),  Ájon  (4%)  és  Lucskán  (4%)  voltak 

luteránusok  (lásd  a  49.  táblázatot).  Az  említetteken  kívül  általában  csak  a  települések 

kevesebb mint felében voltak jelen 1-2%-os arányban.

13. diagram. A Felső járás népességének felekezeti megoszlása 1869-ben

Felső járás (1869)

59%

7%

29%

1% 4%

0,02%

Római katolikusok
Görög katolikusok
Görögkeletiek
Reformátusok
Evangélikusok
Izraeliták

A  Felső  járásból  kitűnik  Kovácsvágás,  Dernő  és  Derenk,  amelyek  a  megye  teljesen 

homogén  római  katolikus  települései  voltak.537 Kovácsvágáson  és  Dernőn  kívül  a 

Csermosnya-völgyben  feküdt  még  Lucska  is,  de  itt  a  katolikusokon  (71%)  kívül  már  a 

reformátusok (24%) is jelentősebb arányt képviseltek. A Felső járás 80%-ot meghaladó római 

katolikus  aránya  még három településen  fordul elő:  Tornán (87%), Udvarnokon (90%) és 

Újfalun (80%). Az Alsó járásban a két újratelepített szlovák etnikumú településen, Rákón és 

Szentandráson haladta meg a 80%-ot a római katolikusok aránya (85% és 92%). A református 

többségű járásban a kis lélekszámú Dobódélen (68%), Komjátiban (55%), Nádaskán (73%), 

Szilason (62%) és Szögligeten (67%) volt a római katolikusok aránya 50% feletti. A görög 

katolikusok  létszáma  és  aránya  a  már  többször  említett  két  Felső  járási,  ruszinok  lakta 

537 A római katolikusok a Rozsnyói  Püspökség Tornai  Esperességéhez  tartoztak.  Hat  anya  egyházközséghez 
tartoztak a két járás települései: Almáshoz Borzova, Görgő, Jablonca, Körtvélyes, Szilice; Barkához Falucska és 
Lucska; Hárskúthoz Dernő és Kovácsvágás; Hidvégardóhoz Becskeháza,  Horváti, Lenke, Újfalu, Vendégi és 
Zsarnó; Szilashoz Becskeháza és Lenke kivételével az egész Alsó járás; Tornához pedig Áj, Méhész, Szádelő és 
Udvarnok. (Barsi J. 2004. 283–284.)
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településen, Falucskán (531 fő, 91%) és Horvátiban (225 fő, 74%) volt kiemelkedő.538 Az 

Alsó  járásban  Barakonyban  voltak  a  görög  katolikus  ruszinok  érdemleges  számban  és 

arányban  (159  fő,  53%),  s  még  a  rákói  12%-os  arányuk  is  említésre  méltó.  Az  ortodox 

(görögkeleti) vallásfelekezethez mindössze 3 fő tartozott az egész megyében.

A reformátusság Felső járási főbb fészkei közé tartozott Szádelő (80%), Jablonca (73%), 

Méhész (73%) és Körtvélyes (69%). Rajtuk kívül még 50% feletti arányú volt a reformátusok 

aránya Görgőn és Vendégiben is, s ez utóbbi kettő is anyaegyház volt. A reformátusok aránya 

azonban nem annyira a Felső járásban, mint inkább az Alsóban volt kiemelkedő, hisz itt a 

járás népességének több mint fele ehhez a felekezethez tartozott  (14. diagram).  Különösen 

kiemelkedik a viszonylag elzárt Rét-patak völgyében fekvő települések magas arányszáma: 

Égerszög (92%), Szőlősardó (91%), Kápolna (89%), Teresztenye (75%) és Varbóc (68%). A 

petri  (82%),  szini  (75%),  becskeházi  (75%),  jósvafői  (71%)  és  lenkei  (69%)  arányok  is 

mutatják,  hogy  a  reformátusságnak  több  bástyája  volt  az  Alsó  járásban,  mint  a 

katolikusoknak. A protestáns felekezetek közül az evangélikusok aránya nagyjából mindkét 

járásban  1%-ot  tett  ki,  s  nagyobbrészt  a  migránsok,  betelepülők  közül  kerültek  ki  az  e 

felekezethez tartozók.

14. diagram. Az Alsó járás népességének felekezeti megoszlása 1869-ben

Alsó járás (1869)

41%

51%

1% 4%

0,01%
3%

Római katolikusok
Görög katolikusok
Görögkeletiek
Reformátusok
Evangélikusok
Izraeliták

538 A görög katolikusok egyházi  főhatósága ugyanaz  volt,  mint a római katolikusoké. A felekezetnek három 
anyaegyháza  volt  a  megyében:  Barakony (tornai  leányegyházai:  Derenk,  Dobódél,  Nádaska,  Perkupa,  Rákó, 
Szentandrás, Szilas, Varbóc); Falucska (Áj, Barka, Lucska) és Horváti, melyhez a Felső járásból Almás, Görgő, 
Hidvégardó, Méhész, Szádelő, Torna, Udvarnok, Újfalu, Vendégi és Zsarnó tartozott. (Barsi J. i. m. 285.)
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Az  izraelita  zsidóság  eloszlása  nem  egyenletes  a  megye  két  járásának  településein. 

Megtelepedésük  több  tényező  függvénye  volt,  de  nagyobbrészt  az  uradalmak,  illetve  a 

földbirtokosok  bérleti  feltételeitől  függött,  hisz  igen  nagy  volt  közöttük  a  haszonbérlők 

aránya,  akik több zsidó családfőt is foglalkoztathattak.539 Jól látható például a különbség a 

szádvári  uradalomhoz  és  a  tornai  uradalomhoz  tartozó  falvak  között  (49.  táblázat)  –  a 

mezőváros kivételével –, az előbbi javára. A Felső járásban Almáson, Görgőn, Hidvégardón, 

Jabloncán (szádvári uradalom birtokai), valamint Horvátin, Méhészen, Tornán, Vendégiben és 

Zsarnón haladta meg arányuk az 5%-ot, a már korábban tárgyalt almási zsidóság pedig elérte 

a  10%-os  arányt.540 Az  Alsó  járásban  Komjáti,  Jósvafő  és  Szin  emelkedik  ki  átlagot 

meghaladó arányszámaival,  de Dobódélen,  Lenkén, Nádaskán, Petriben és Teresztenyén is 

elérte a jelenlevő zsidóság aránya az 5%-ot 1869-ben.541

C. A vegyes házasságok Torna megyében

Az 51. táblázatban annak a 253 vegyes házasságnak az adatait mutatom be, amelyek a megye 

38 településének házasságaiból mintegy 6%-ot képviselnek.542 A Felső járásban a 107 vegyes 

házasság a járási népesség kevesebb mint 5%-át jelentette,  az Alsó járásban a 146 vegyes 

házasság 7,5%-ot reprezentál.543 (Az arányt a jelenlevő házas nők számával kalkuláltam, mert 

a házas férfiak nagyobb része volt házastársa nélkül jelen a megyében.) Bár a vizsgált sokaság 

nem nagy, mégis több szempontból figyelemreméltó. Egyrészt egy rurális kisrégió, a történeti 

Torna megye (4 kivételével)  minden települését magában foglalja a forrás egy iparosodást 

megelőző  időpontban,  másrészt  e  települések  etnikai  sokszínűsége  az  eltérő  házassági 

stratégiákra is például szolgálhat. 

A két járásban a római katolikusok és a görög katolikusok, valamint a római katolikusok 

és  a reformátusok közötti  felekezeti  vegyes  házasságok megegyeztek  (együttesen  mindkét 
539 A kecskeméti zsidóság foglalkozási megoszlására a 19. század közepén lásd Ö. Kovács J. 1996. 111–115.
540 A zsidóság aránya Kecskemét belterületén is meghaladta az 5%-ot (5,6%) az 1869. évi népszámlálás alapján. 
(Ö. Kovács J. 1996. 109.)
541 Csaplovics 366 főben határozta meg a tornai zsidóság létszámát – aki szerint szlovákok 4, németek 1, rutének 
pedig 6 településen éltek –, míg Fényes a Felső járásban 129, az Alsóban pedig 198 zsidó felekezetűt mutatott ki. 
(Csaplovics, J. 1829. 160.; Fényes E. 1844. 340, 344.) Ez azt jelenti, hogy valamivel több mint negyedszázad 
alatt a Torna megyei zsidóság száma több mint 40%-kal emelkedett 1869-re. – A németség eredetére, a szepesi 
bányavárosok, Alsó- és Felsőmecenzéf és Gömör megye német lakosságára lásd Czoernig, K. 1857. 197–200. 
Keletinek a nemzetiségi arányok becslésére tett kísérletére és a nemzetiségi arányok meghatározására az 1869. 
évi  népszámlálást  követően lásd Keleti  K.  1873. 70–82. Az 1881.  évi  népszámlálás  anyanyelvi  statisztikája 
alapján,  országrészenként  és megyénként  uő. 1881. 36–49. A lakosság etnikai  és vallási  megoszlására a 19. 
század második felében áttekintően lásd Katus L. 1148–1163.
542 A vegyes házasságok vizsgálatára módszertanilag is alapvető Tóth Z. 1995. 78–100.
543 A  táblázatban  nem  szerepel  az  a  két  vegyes  házasság,  melyből  az  egyiket  egy  katolikus  férfi  kötötte 
görögkeleti (ortodox) menyasszonnyal (Szőlősardó), a másikat pedig görögkeleti vallású férfi katolikus arával 
(Vendégi).
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típusú házasságból 103 volt a megyében), s a megyei vegyes házasságok túlnyomó többségét 

adták (81,4%). 

A Felső járásban 48 (45%), az Alsóban 55 (38%) volt a két katolikus felekezet között 

házasságok száma.  Látható,  hogy járási  szinten kiegyenlített  a római  katolikus  férfi  görög 

katolikus nővel és a görög katolikus férfi római katolikus nővel kötött házasságainak száma, 

egy-egy  településen  belül  azonban  elég  jelentős  különbségek  mutatkoznak  e  tekintetben: 

Horvátiban, Barakonyban és Rákón is a görög katolikus férfiak római katolikus nőkkel kötött 

házasságai  lényegesen  felülmúlják  azokat,  amikor  római  katolikus  férfi  kötött  unitus 

egyházbeli nővel házasságot. Horvátiban az esetek többségében a falun belüli katolikusok és 

görög katolikusok között jöttek létre a vegyes házasságok, de Újfalu, Szilas, Somodi (Abaúj 

megye) és Rakaca (Borsod megye) neve is szerepel a katolikus arák születési helyeiként. A 

felekezeti  és  nemzetségi  endogámia  oldódása  Barakonyban  is  a  katolikus  asszonyok 

beköltözésével járt együtt, a 15 barakonyi vegyes házasságból 6-ban a falun kívülről érkezett 

a feleség: egy Becskeházáról (Torna m.), kettő Borsod megyéből (Martonyi és Szentjakab), 

egy-egy pedig Abaújból, Gömörből és Zemplénből. 

50. táblázat. A rákói Dudás nemzetség „felekezeti” házassági stratégiája

hsz lf lsz pre csalnév kernév nem szév f st hivatás foglalkozás szh1 szh2 hon jel
30 1 1 Dudás András f 1821 g hs napszámos önálló Torna Rákó h h
30 1 2 Bodnár Mária n 1832 k hs Torna Dobódél h h
33 2 1 Dudás István f 1845 g hs földmívelő tulajdonos Torna Rákó h h
33 2 2 Fedelem Mária n 1848 k hs Torna Rákó h h
43 1 1 ör Dudás András f 1822 g hs földmívelő tulajdonos Torna Rákó h h
43 1 2 Kovács Erzsébet n 1824 k hs Torna Rákó h h
43 1 3 Dudás András f 1844 g hs földmívelő segédmunkás Torna Rákó h h
43 1 4 Szabados Julianna n 1850 k hs Torna Rákó h h
44 1 1 Dudás János f 1836 g hs földmívelő tulajdonos Torna Rákó h h
44 1 2 Simon Rozália n 1843 k hs Torna Dobódél h h
44 2 1 Dudás Erzsébet n 1834 g hs földmívelőnő tulajdonos Torna Rákó h h
44 2 2 Üveges János f 1841 k hs földmívelő segédmunkás Torna Szögliget h h
44 3 1 Dudás István f 1842 g hs földmívelő tulajdonos Torna Rákó h h
44 3 2 Kis Erzsébet n 1846 k hs Torna Rákó h h
50 1 1 Dudás Mihály f 1810 g hs földmívelő tulajdonos Torna Rákó h h
50 1 2 Jakab Erzsébet n 1817 k hs Torna Rákó h h
50 1 3 Dudás József f 1846 g hs földmívelő segédmunkás Torna Rákó h h
50 1 5 Burinda Mária n 1846 k hs Torna Rákó h h
50 2 1 Dudás András f 1842 g hs földmívelő tulajdonos Torna Rákó h h
50 2 2 Soltész Mária n 1847 k hs Torna Hídvégardó h h

A rákói vegyes házasságoknál is majdnem kétszerese a görög katolikus férfinak római 

katolikus  arával  kötött  házassága,  mint  fordítva.  S  hogy  ez  nem  a  véletlen  műve,  arra 

bemutatom  a  rákói  Dudás  nemzetség  30.,  33.,  43.,  44.  és  50.  számú  házakban  lakó 

házastársait. A 10 házasságból kilencben helybeli görög katolikus férfi hozott a házába római 
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katolikus  nőt  feleségnek,  a  fiatal  rákói  özvegyasszony,  Dudás  Erzsébet  pedig  újra 

megházasodott, s hét évvel fiatalabb férje, a szögligeti Üveges János beköltözött a 44. számú 

Dudás-házba.  Funkcionálisan  itt  Dudás  Erzsébet  töltötte  be  a  család  hagyományos  férfi 

szerepét,  s  ehhez  felekezeti  házassága  is  illeszkedik,  valamint  státusa  is  szimbolizál: 

földmívelőnő  és  tulajdonos,  a  háztartás  élén  összeírva  (félkövérrel  a  háztartásfők  vannak 

kiemelve),  míg  férje  pusztán  „földmívelő  segédmunkás”.  A  Dudásoknál  tehát  szemmel 

láthatóan  egy  olyan  házassági  gyakorlat  („stratégia”)  alakult  ki,  amely  a  nemzetségi  és  

felekezeti  endogámia  oldását célozta,  s a katolikus felekezetű nemzetségekkel szabályszerű 

exogám frátriákként működtek együtt, ugyanakkor ez a házassági cserekapcsolat nem zárta ki 

a lokális származású katolikus menyasszonnyal való házasságot sem.

A katolikusok és a reformátusok közötti vegyes házasságok megyebeli súlypontja az Alsó 

járásra esett, a 103 házaspárból 71 itt élt 1869-ben. Ezt részben az is magyarázza, amint azt a 

felekezeti  viszonyok  áttekintésekor  láttuk,  hogy  az  Alsó  járás  lakóinak  több  mint  fele 

református  volt  ekkor.  Szembetűnő  azonban,  hogy a  katolikusok  és  a  reformátusok  közti 

házasságok Alsó járási száma meghaladja a Felső járás katolikus–görög katolikus házasságait 

is,  s  ez  a  református  felekezet  nagyobb  nyitottságára  utal,  melyet  az  Alsó  járás  vegyes 

házasságainak magasabb aránya is mutat.544 Az is látható a mintából, hogy a katolikus férfinak 

református nővel kötött házassága lényegesen kisebb arányú volt,  mint a református férfi–

katolikus nő között. Ez különösen az Alsó járásban, s azon belül is néhány településen volt 

jellemző.  Becskeházán,  Égerszögön,  Nádaskán,  Szögligeten  a  református–katolikus 

házasságok között nem is fordult elő református nőnek katolikus férfival kötött házassága, 

Jósvafőn, Komjátiban és Perkupán is többszörösen felülmúlta a református férfi–katolikus nő 

közti frigy a katolikus férfi–református nő közöttit. A patrilokális megtelepedés során azok az 

Alsó járási református nők, akik katolikus férfihoz mentek feleségül, túlnyomó többségükben 

elhagyták szülőfalujukat,  s  az esetek egy részében megyén kívüli  településre  költöztek.  A 

paraszti  társadalomban  domináns  öröklési  rend,  amely  a  fiúk  egyenlő  arányú  öröklését 

biztosította a földből, a leányok számára viszont leginkább csak a kiházasítás járt, itt is tetten 

érhető, hisz a református többségű falvak felekezeti endogámiájának bomlása nagyobbrészt a 

helybeli református örökösöknek a katolikus arákkal kötött házasságában mutatkozott meg.

51. táblázat. Vegyes házasságok Torna megyében az 1869. évi népszámlálás lajstromai szerint

544 A felekezeti endogámia oldódása a városokban azonban még nagyobb arányú volt a református felekezethez 
tartozók körébe is. Lásd Tóth Z. 1989. 58–60. és uő. 1995. 96.
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k - g g - k k - r r - k k - e e - k r - e e - r r - g g - r g - e e - g

1 Almás 809 165 – – 4 1 – – – 1 – – – – 6 3,6
2 Áj 502 107 4 3 – – – 1 – 1 – – – – 9 8,4
3 Derenk 359 70 – – – – – – – – – – – – – –
4 Dernő 815 157 – – – – – – – – – – – 1 1 0,6
5 Falucska 583 137 4 5 – – 1 – – – – – – – 10 7,3
6 Görgő 1218 249 – 1 1 3 – – 1 – – – – – 6 2,4
7 Hídvégardó 797 146 1 – 1 1 – – 1 1 – – – – 5 3,4
8 Horváti 306 63 6 10 – – – – – – – – – – 16 25,4
9 Jablonca 577 122 – – – 2 – 2 1 1 – – – – 6 4,9

10 Kovácsvágás 345 65 – – – – – – – – – – – – – –
11 Körtvélyes 465 106 – – 1 – – 2 1 1 – – – – 5 4,7
12 Lucska 466 97 – – 1 1 – 1 – – – – – – 3 3,1
13 Méhész 186 42 – – – – – – – – – – – – – –
14 Szádelő 314 59 – – – 2 – – 1 – – – – – 3 5,1
15 Torna 1407 266 2 4 1 3 5 4 – – – – – – 19 7,1
16 Udvarnok 502 106 1 1 – 1 – – – – – – – – 3 2,8
17 Újfalu 558 109 5 1 2 1 – – – – – – – – 9 8,3
18 Vendégi 444 86 – – 2 2 – – – – – – – – 4 4,7
19 Zsarnó 596 98 – – 1 1 – – – – – – – – 2 2,0

11249 2250 23 25 14 18 6 10 5 5 – – – 1 107 4,8
20 Barakony 302 67 4 11 – – – – – – – – – – 15 22,4
21 Becskeháza 257 54 1 – – 2 – – – – – 1 – – 4 7,4
22 Dobódél 192 38 2 – 2 – – – – – – – – – 4 10,5
23 Égerszög 416 92 – – – 3 – – – – – – – – 3 3,3
24 Jósvafő 726 168 – – 1 7 1 1 2 6 – – – – 18 10,7
25 Kápolna 177 35 – – – – – – – – – – – – – –
26 Komjáti 597 118 1 1 1 4 – – – 1 – 2 – – 10 8,5
27 Lenke 336 72 – – 2 – – – – – – – – – 2 2,8
28 Nádaska 284 61 2 1 – 2 – 1 – – – – – – 6 9,8
29 Perkupa 866 170 3 – 3 8 – – – – – – – – 14 8,2
30 Petri 447 98 – – 2 – – – – – – – – – 2 2,0
31 Rákó 414 93 8 14 – – – – – – – – – – 22 23,7
32 Szentandrás 518 111 6 – 1 1 – – – – – – – – 8 7,2
33 Szilas 986 211 – – 1 1 – 1 – – – – – – 3 1,4
34 Szin 753 155 1 – 5 5 – 1 1 – – – – – 13 8,4
35 Szögliget 911 193 – – – 3 – – 1 – – – – – 4 2,1
36 Szőlősardó 445 92 – – 2 3 – – – – – – – – 5 5,4
37 Teresztenye 262 62 – – 2 2 – – – – – – – – 4 6,5
38 Varbóc 279 62 – – 4 4 – – – 1 – – – – 9 14,5

9168 1952 28 27 26 45 1 4 4 8 – 3 – – 146 7,5
20417 4202 51 52 40 63 7 14 9 13 – 3 – 1 253 6,0

Rövidítések:
k - g: katolikus férfi és görögkatolikus nő; g - k: görögkatolikus férfi és katolikus nő; k - r: katolikus férfi és református nő; r - k: református férfi
és katolikus nő;  k - e: katolikus férfi és evangélikus nő;  e - k: evangélikus férfi és katolikus nő;  r - e: református férfi és evangélikus nő;  
e - r: evangélikus férfi és református nő; r - g: református férfi és görögkatolikus nő; g - r: görögkatolikus férfi és református nő; g - e:  görög-
katolikus férfi és evangélikus nő; e - g: evangélikus férfi és görögkatolikus nő
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Az evangélikus felekezetűekkel kötött vegyes házasságok aránya a megyében nem érte el a vegyes 
házasságok  20%-át  sem  (17,4%).  A  katolikusok  és  evangélikusok,  valamint  a  reformátusok  és 
evangélikusok között megyei szinten kiegyenlített volt a házasságok aránya. Itt is megfigyelhető, hogy az 
evangélikus férfiak lényegesen magasabb arányban kötöttek házasságot katolikus nővel, mint a katolikus 
férfiak evangélikus arával. Ez azonban már nemigen magyarázható a református modell alapján, viszont az 
esetszám oly kicsi, hogy ebből érdemi következtetést nem lehet levonni. Ezt alátámasztja, ha közelebbről 
szemügyre veszünk néhányat ezek közül a házasságok közül. Jabloncán a jólészi (Gömör megye) zsellér, 
Harmata János és a görgői születésű Breznai Borbála, valamint a szögligeti származású Harmata Mihály 
ács és a már helybeli születésű Bazin Mária házasságai migránsok házassági kapcsolatainak tekinthetők, 
csakúgy, mint Parala János redovai (Gömör m.) szűcs mester és a szintén gömöri (Murány) születésű Jászik 
Jozefa házassága Körtvélyesen. 

A görög katolikus felekezet a protestáns vallásúak felé szinte teljes zártságot mutatott, s ebben jelentős 
részben az  etnikai endogámia,  az újratelepített  ruszin települések elzárkózása is megmutatkozik, melyet 
bizonyos  fokig  oldott  a  szlovák  katolikusok  felé  „nyitás”  (pl.  Falucska  –  Szentandrás).545 Az izraelita 
felekezethez tartozó zsidóságra kizárólag a felekezeten belüli házasságkötés volt a jellemző.546

D. Az írni-olvasni tudás Torna megye településein a 19. század utolsó 
harmadában

Az 1869. évi népszámlálási lajstrom egyik fontos újdonsága volt, hogy az írni-olvasni tudást is kérdezték a 
számlálóügynökök, és a lajstrom szerkezetén belül – a már korábban említett módon – két rovatot is kapott: 
1.  olvasni  tud-e?,  2.  írni,  olvasni  tud-e?,  melyeket,  ha nem is  azonos megbízhatósági  színvonalon,  de 
mindenütt kitöltöttek az összeírók. A 6 éven aluli gyermekek esetében nem mindenütt volt jellemző a rovat 
kitöltése, de általában az életkor alapján viszonylag könnyen rekonstruálható az egyes összeírók gyakorlata 
az  alfabetizációra  vonatkozó  kérdésekre  adott  válaszok  regisztrálásában.  Minden  településre  kiterjedő 
kontrollforrások hiányában nem lehet eldönteni, hogy mennyire megbízhatóan, a valóságnak megfelelően 
töltötték ki  a  rovatokat.  Sajnos mindössze néhány településen íratták alá  a háztartásfővel  a lajstromot, 
amely  azonban  szintén  jó  kiindulópontul  szolgálhat  a  családfő  bejegyzett  és  tényleges  írni-olvasni 
tudásának összevetésére.  Azokban az esetekben (pl.  Égerszög),  amikor a lajstromokat aláíratták,  de az 
aláíró (háztartásfő) nem tudta leírni a nevét, akkor helyette az összeíró írta azt fel az ívre, s az aláíró pedig 
egy keresztet tett a neve alá vagy mellé.

A  nominális  népszámlálási  lajstromoknak  az  alfabetizáció  vizsgálatára  történő  felhasználása  több 
szempontból is igen nagy jelentőséggel bír.547 Az egyik, hogy az írni-olvasni tudást családi kontextusban 
lehet elemezni, összefüggésben a háztartásfő társadalmi státusával, foglalkozásával, vagyoni helyzetével, 
valamint a felekezeti hovatartozással, életkorral és a nemenkénti különbségekkel együtt. A másik fontos 
tényező, hogy nem néhány kivételes eset, peres anyag, levelezés stb. esetében vizsgálható az írásbeliség, 
hanem egész közösségekre, települések teljes népességére vonatkozóan lehet az elemzést elvégezni.548

A  következőkben  a  tornai  települések  lakóinak  írni-olvasni  tudását  elsősorban  három aspektusból 
vizsgálom:  1.  az  alfabetizáció  korcsoportonkénti  jellemzőit;  2.  a  nemenkénti  és  3.  a  felekezetenkénti 
különbségeket. A Függelék XXV. táblázatában az írni-olvasni tudók felekezetenkénti számát és arányát 
tettem közzé településenként.549

A tornai fiúk és lányok közül a 0-6 évesek korcsoportjában egy-két kivételtől eltekintve, amint az 
várható volt, nem tudtak sem írni, sem olvasni. A 7-12 éves fiúk és lányok között nem tapasztalható igazán 
lényeges különbség: a Felső járásban az ebbe a korcsoportba tartozó fiúknak 24%-a (211 fő), a lányoknak 
20%-a (153 fő), az Alsó járásban a fiúknak 25%-a (146 fő), a lányoknak pedig 23%-a (129 fő) tudott 

545 A vegyes házasságokra áttekintően lásd Kövér Gy. 2001a. 157–159.
546 A zsidóság házassági kapcsolatrendszerére egy másik európai „határzónában” lásd Ulbrich, C. 2003. 315–
340.  A kecskeméti zsidóság házassági kapcsolataira lásd Ö. Kovács J. 1996. 130–137.
547 Az alfabetizáció kérdéskörére és magyarországi historiográfiájára lásd Kövér Gy. 2001a. 154–155.
548 A paraszti írástudás fejlődésére, a nemzetiségi és felekezeti különbségekre lásd Tóth I. Gy. 1996. 63–70. A 
„keresztet  aláírók”  problematikájára  uo.  74–79.,  illetve  német  viszonylatban  az  aláírási  képesség 
(Signierfähigkeit) vizsgálatára és a paraszti írásbeliségre lásd Schlumbohm, J. 1999. 163–180. és Winnige, N. 
1999. 33–67. A signature literacy vizsgálatára Angliában és kritikai értékelésére lásd Reay, B. 1996. 213–237.
549 Az  írástudás  korcsoportonkénti–nemenkénti  számadatait  és  arányait  terjedelmi  okokból  kihagytam  a 
Függelékből, de az elemzésnél a részletes eredményekre támaszkodom.
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olvasni és írni is. Kisebb arányt képviseltek a csak olvasni tudó fiúk és lányok is: előbbieknél 7% és 5%, 
utóbbiaknál  8% illetve  9% volt  a  két  járás  átlaga.  Sem írni,  sem olvasni  nem tudott  e  korcsoporthoz 
tartozók  több  mint  kétharmada  (68%–72%).  A két  járás  területén  azonban  viszonylag  jelentős  területi 
különbségek voltak az írni-olvasni tudás tekintetében. A 7-12 évesek közül azoknak az aránya, akik írni és 
olvasni  is  tudtak  néhány  településen  meghaladta  a  40%-ot:  a  Felső  járásban:  Derenken  és  Almáson 
(férfiak),  illetve  Derenken  és  Lucskán  (nők);  az  Alsó  járásban  Jósvafőn  és  Rákón  (férfiak),  illetve 
Égerszögön, Kápolnán, Perkupán és Rákón (nők).

A 13-18 évesek korcsoportjában azonban már jelentős nemenkénti különbség látható a népszámlálási 
adatokból. A férfiaknál mindkét járásban ekkor volt a legnagyobb arányú az olvasni és írni is tudók aránya: 
a Felső járásban 71% (526 fő), az Alsó járás falvainak átlaga pedig 70% (381 fő) volt.  Ugyanebben a 
korcsoportban a Felső járási leányoknak már csak 55%-a (417 fő), az Alsó járásiaknak pedig 57%-a (326 
fő) tudott olvasni és írni is. Körükben magasabb az analfabéták aránya is, mint a fiúknál, de a csak olvasni 
tudók  aránya  lényegesen  nagyobb:  míg  a  fiúknak  14%-a,  illetve  8%-a  tudott  csak  olvasni,  addig  a 
lányoknak 22%-a, illetve 27%-a. 

A 19-24 évesek és a 25-30 évesek korcsoportjaiban a férfiaknál az írni és olvasni is tudók aránya 
fokozatosan  csökken:  a  Felső  járás  és  az  Alsó  járás  településein  egyaránt  64%-ról  59%-ra.  A lányok 
esetében ez a csökkenés gyorsabb ütemű: a Felső járás 19 településén 43%-ról 30%-ra, az Alsó járás 19 
falujában pedig 39%-ról 24%-ra. Ezzel párhuzamosan megfigyelhető, hogy e két korcsoporthoz tartozó nők 
körében nem annyira az analfabéták, mint inkább a csak olvasni tudók aránya nőtt nagy mértékben: a Felső 
járásban a megelőző kohorsz 22%-os aránya 36%-ra, majd 46%-ra nőtt, az Alsó járásban pedig 27%-ról 
45%, illetve 52%-ra emelkedett. Természetesen az átlagok itt is elfedik a települések közti olykor óriásinak 
mondható különbségeket az alfabetizációban: míg Égerszögön és Jósvafőn a 19-24 éves nők túlnyomó 
többsége  tudott  olvasni  és  írni  is  (84%,  illetve  81%),  addig  például  Szilason  mindössze  a  nők  7%-a, 
Becskeházán 8%-a,  Lenkén 9%-a,  Szögligeten 14%-a és  Barakonyban 15%-a tudott  írni  és  olvasni  is. 
Barakonyban a  görög  katolikus  felekezethez  tartozók  jelentős  aránya,  Szilason  és  Szögligeten  pedig  a 
katolikus  többség  indokolhatja  e  települések  lényegesen  alacsonyabb alfabetizációs  arányát,  hisz  e  két 
felekezethez tartozók, különösen a görög katolikusok az ország más területein is alacsonyabb alfabetizációs 
szintet képviseltek a protestáns felekezetekkel szemben. Becskeháza és Lenke alacsony aránya azonban 
már nem magyarázható a felekezeti hovatartozással, mert e két falu többségében református volt (75% és 
69%).  A  férfiaknál  nem  volt  ilyen  arányú  a  különbség,  de  esetenként  szintén  hatalmas  eltérések 
regisztrálhatók. A példaként kiemelt Alsó járási falvaknál a 19-24 éves férfiak közül Égerszögön mindenki 
tudott (a lajstrom szerint) olvasni és írni is, Jósvafőn is még 78%, de Becskeházán és Lenkén már csak 
33%,  Szilason  34%,  Szögligeten  pedig  37%,  ugyanakkor  katolikus  és  görög  katolikus  népességű 
Barakonyban, ahol a női írástudás alacsony szintű volt, a férfiak ugyanabban a korcsoportban már 86%-a 
tudott írni és olvasni is. (Utóbbiak 12 főt tettek ki a kohorszban, Barakony kis népességű település volt, így 
az adat nem tekinthető reprezentatívnak.)

A  férfiak  idősebb  korcsoportjaiban  nem  beszélhetünk  az  írni  és  olvasni  tudók  nagy  arányú 
visszaeséséről, hisz például még a 43-48 évesek között is 50%-os volt arányuk (a csak olvasni tudók 19%-
a, illetve 26%-a mellett). A 61-66 évesek között azonban már szemmel látható a református többségű Alsó 
járás nagyobb aránya (46%) a Felső járáshoz képest (36%).

52. táblázat. Torna megye településeinek műveltségi viszonyai nemenkénti megoszlásban
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1 Almás 205 53% 20 5% 163 42% 152 36% 105 25% 164 39%
2 Áj 91 38% 52 22% 98 41% 70 27% 87 33% 104 40%
3 Derenk 72 39% 40 22% 74 40% 65 38% 48 28% 60 35%
4 Dernő 212 53% 75 19% 112 28% 132 32% 183 44% 101 24%
5 Falucska 14 5% 11 4% 265 91% 8 3% 17 6% 268 91%
6 Görgő 299 51% 65 11% 220 38% 154 24% 223 35% 257 41%
7 Hídvégardó 156 41% 37 10% 190 50% 50 12% 142 34% 222 54%
8 Horváti 49 34% 27 19% 67 47% 20 12% 84 52% 59 36%
9 Jablonca 123 42% 49 17% 119 41% 75 26% 101 35% 110 38%

10 Kovácsvágás 83 49% 16 9% 71 42% 65 37% 35 20% 74 43%
11 Körtvélyes 124 55% 10 4% 91 40% 104 43% 35 15% 101 42%
12 Lucska 141 58% 23 10% 78 32% 72 32% 76 34% 76 34%
13 Méhész 28 31% 8 9% 55 60% 6 6% 40 42% 49 52%
14 Szádelő 52 36% 31 21% 63 43% 37 22% 62 37% 68 41%
15 Torna 387 59% 52 8% 214 33% 271 36% 238 32% 238 32%
16 Udvarnok 104 42% 45 18% 99 40% 57 23% 107 42% 89 35%
17 Újfalu 117 41% 45 16% 124 43% 46 17% 140 51% 86 32%
18 Vendégi 96 45% 25 12% 94 44% 45 20% 68 30% 116 51%
19 Zsarnó 105 37% 33 11% 149 52% 50 17% 75 25% 178 59%

2458 43% 664 13% 2346 45% 1479 24% 1866 33% 2420 43%
20 Barakony 45 31% 33 23% 67 46% 19 12% 84 54% 54 34%
21 Becskeháza 33 28% 25 21% 62 52% 12 9% 56 41% 69 50%
22 Dobódél 34 38% 14 16% 41 46% 6 6% 55 53% 42 41%
23 Égerszög 154 73% 9 4% 49 23% 108 53% 52 25% 44 22%
24 Jósvafő 212 62% 2 1% 129 38% 190 50% 0 0% 192 50%
25 Kápolna 60 63% 11 12% 24 25% 27 33% 25 30% 30 37%
26 Komjáti 110 38% 43 15% 138 47% 44 14% 112 37% 150 49%
27 Lenke 49 31% 28 18% 79 51% 25 14% 52 29% 103 57%
28 Nádaska 40 29% 30 22% 69 50% 20 14% 52 36% 73 50%
29 Perkupa 202 50% 64 16% 140 34% 150 33% 142 31% 167 36%
30 Petri 109 50% 17 8% 94 43% 66 29% 74 33% 87 38%
31 Rákó 91 42% 52 24% 76 35% 41 21% 105 54% 49 25%
32 Szentandrás 85 35% 61 25% 98 40% 61 22% 116 42% 96 35%
33 Szilas 96 20% 190 39% 196 41% 17 3% 264 52% 223 44%
34 Szin 179 50% 24 7% 153 43% 109 28% 96 24% 191 48%
35 Szögliget 138 32% 116 27% 178 41% 58 12% 211 44% 210 44%
36 Szőlősardó 130 57% 30 13% 70 30% 74 34% 81 38% 60 28%
37 Teresztenye 73 60% 12 10% 36 30% 28 20% 55 39% 58 41%
38 Varbóc 39 32% 19 15% 65 53% 32 21% 50 32% 74 47%

1879 43% 780 17% 1764 40% 1087 22% 1682 37% 1972 41%
4337 43% 1444 15% 4110 43% 2566 23% 3548 35% 4392 42%

Férfiak
közül

Alsó járás
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Torna megye
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Az idősebb női nemzedékeknél élesen megmutatkozik az írni és olvasni tudás, illetve a csak olvasni tudás közötti 
igen markáns különbség. 1869-ben a 43-48 éves nőknek 20%-a (Felső járás), illetve 16%-a (Alsó járás) tudott írni és 
olvasni is, melyet a csak olvasni tudók aránya többszörösen felülmúlt: a Felső járásban 48%, az Alsóban pedig 58% volt 
az arányuk. Az analfabéta asszonyok aránya pedig 27% és 32% között volt átlagosan ebben a korcsoportban. Az egy 
generációval idősebb 61-66 éves női korcsoportnál még a 18. század hagyatéka érhető tetten, amelyben a női írástudás 
jóformán funkciótlan volt, az olvasási készség viszont nem volt ritkának mondható az idősebb nők körében sem. Míg írni 
csak 10%, illetve 8% tudott ebből a korcsoportból a két járás területén, addig az olvasásban mindkét járásban átlagosan a 
nők 45%-a volt járatos a népszámlálási lajstromok bejegyzései szerint.

Az 52. táblázat összefoglaló adatai megerősítik az alfabetizációs készségben meglévő nemenkénti különbségekről 
eddig elmondottakat. Az átlagos, nem korspecifikus adatok természetesen a települések közötti különbségek és 
árnyalatok sokaságát fedik el. A Felső járási analfabéták 45%-os (férfiak), illetve 43%-os (nők) aránya elrejti például a 
falucskai görög katolikus ruszinok 91%-os analfabétizmusát. Összességében a 6 éven felüli férfiaknak mindkét 
járásban 43%-a tudott írni és olvasni, 13%, illetve 17% csak olvasni, s 45%, illetve 40% pedig egyiket sem tudott. A 
nőknél az írni tudás lényegesen alacsonyabb szintje a 6 éven felüli népességben a táblázatból is kitűnik, hisz mindkét 
járásban csak mintegy feleannyian voltak képesek írni és olvasni is, mint a férfiak (24% és 22%). A csak olvasni tudó 
nők lényegesen magasabb száma miatt a női analfabéták aránya nem tér el érdemben a férfiaknál tapasztalttól (43% és 
41%).

A Függelék XXV. táblázatában az alfabetizáció felekezetenkénti és nemenkénti összefüggéseit mutatom be 
Torna megyében településenkénti bontásban. A közölt adatok jól láthatóan az országos tendenciákat támasztják 
alá.550 A római katolikusok és a reformátusok közül mind a férfiak, mind a nők esetében a reformátusoknál volt az 
írni és olvasni tudók aránya magasabb. Az evangélikus és az izraelita felekezethez tartozók alfabetizációs szintje 
néhol – kis lélekszámuk miatt – nem alkalmas következtetések levonására, de ahol jelenlétük nagyobb arányú volt, 
ott az izraelita férfiak igen magas, átlagosan 80%-ot meghaladó írni-olvasni tudása, s az evangélikus férfiak szintén 
igen magas írástudása mutatható ki. E két felekezethez tartozó nők esetében már lényegesen nagyobb a „szóródás”, 
s az analfabéták aránya is jelentős volt. A görög katolikusoknál volt átlagosan a legmagasabb az írástudatlanság 
mértéke a felekezetek közül, körükben is észlelhetők azonban lényeges különbségek, ha szemügyre vesszük a már 
említett Falucska, illetve Horváti, Barakony és Rákó alfabetizációs arányait (94%, illetve 26%, 22% és 17% volt 
analfabéta a 6 éven felülieknél) .551

VI. CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK – TORNA MEGYE PARASZTI 
HÁZTARTÁSAI A 19. SZÁZAD KÖZEPÉN

1. A Torna megyei adatbázis foglalkozási és háztartásszerkezeti kódolása

A. Az elemzésre kiválasztott minta települései és a kódolás főbb jellemzői

A  38  településből  20-at  választottam  ki  a  részletes  foglalkozás-  és  háztartásszerkezeti 

kódolásra,  mely  11373-ból  10997 személy  (rekord)  részletesebb  elemzését  tette  lehetővé. 

Ebben  a  részben  a  meghatározóan  rurális  jellegű  agrárrégió  paraszti  családjainak  és 

háztartásainak  a  működését  kívántam  mélyrehatóbban  feltárni.  Ehhez  szükséges  volt  az 

egységes  foglalkozási  csoportok  kialakítására  és  a  paraszti  háztartások  típuscsoportokba 

sorolására is. A minta településeit és főbb jellemzőiket az 53. táblázatban mutatom be.

53. táblázat. A Torna megyei mintában szereplő települések és népességük
550 A felekezetek közti különbségek országos tendenciáira lásd Kövér Gy. 2001a. 155.
551 A művelődési viszonyokra és az oktatásra áttekintően lásd Dobszay T. 2003. 460–462, 465–472.
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1 Derenk 357 359 55 78 6,53 1,42 4,6 82 70 44% 40% 1,49 1,05
2 Dernő 821 815 112 135 7,3 1,21 6,0 156 157 39% 38% 1,39 1,16
3 Görgő 1163 1218 233 284 5,2 1,22 4,3 248 249 42% 39% 1,06 0,87
4 Hidvégardó 799 797 112 166 7,1 1,48 4,8 145 146 38% 35% 1,29 0,87
5 Körtvélyes 453 465 94 101 5,0 1,07 4,6 106 106 47% 44% 1,13 1,05
6 Méhész 190 186 33 46 5,6 1,39 4,0 40 42 44% 44% 1,21 0,87
7 Szádelő 284 314 47 65 6,7 1,38 4,8 60 59 41% 35% 1,28 0,92
8 Torna 1385 1407 217 323 6,5 1,49 4,4 267 266 40% 36% 1,23 0,83
9 Vendégi 443 444 53 89 8,4 1,68 5,0 87 86 40% 38% 1,64 0,98

5895 6005 956 1287 6,48 1,37 4,73 1191 1181 42% 39% 1,30 0,96
10 Becskeháza 274 257 36 52 7,1 1,44 4,9 52 54 43% 39% 1,44 1,00
11 Égerszög 367 416 75 88 5,6 1,17 4,7 89 92 42% 45% 1,19 1,01
12 Lenke 377 336 56 70 6,0 1,25 4,8 69 72 44% 40% 1,23 0,99
13 Nádaska 283 284 49 63 5,8 1,29 4,5 60 61 43% 42% 1,22 0,95
14 Perkupa 887 866 132 173 6,6 1,31 5,0 169 170 42% 37% 1,28 0,98
15 Petri 450 447 78 103 5,7 1,32 4,3 97 98 44% 43% 1,24 0,94
16 Rákó 389 414 58 102 7,1 1,76 4,1 109 93 50% 48% 1,88 1,07
17 Szilas 722 986 146 231 6,8 1,58 4,3 210 211 44% 42% 1,44 0,91
18 Szőlősardó 426 445 74 89 6,0 1,20 5,0 92 92 40% 43% 1,24 1,03
19 Teresztenye 269 262 52 59 5,0 1,13 4,4 60 62 50% 44% 1,15 1,02
20 Varbóc 281 279 53 57 5,3 1,08 4,9 62 62 50% 40% 1,17 1,09

4725 4992 809 1087 6,09 1,32 4,64 1069 1067 45% 42% 1,32 1,00
10620 10997 1765 2374 6,29 1,35 4,68 2260 2248 0,43 0,41 1,31 0,98
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A jelenlevő népesség elemzésére törekedtem, ezért a távollevőket nem számítottam be az 

elemzésre kiválasztott népességbe, amely levonásukkal és a szükséges egyéb korrekciókkal 

együtt 10997 főt és 2300 lakófélháztartást tett ki.552 A foglalkozási kódolás során, amint azt a 

paraszti  társadalom  vizsgálatakor  részletesebben  is  bemutatom,  szem  előtt  tartottam  az 

összeírói  klasszifikációt  is,  amely  olykor,  nem  kis  mértékben  eltért  a  Keleti  Károly  és 

552 A távollevők közül 216-an huzamosan, s 105-en ideiglenesen voltak távol. A 216 huzamosan távollevőből 73 
volt a nő, 143 pedig a férfi. A nők közül 20-at azért írtak össze, mert máshol voltak férjnél, ezt csak Becskeházán 
és Lenkén tüntették fel, de nemcsak azokat, akik a népszámlálást közvetlenül megelőzően mentek férjhez, a 
„távollévő”  nők  születési  évei  1819  és  1851  között  oszlottak  meg.  Az  összeíró  biztos  feltehetően  minden 
gyermekkel  „elszámoltatta” a háziakat,  s  eközben vallották ki,  hogy valamelyik  leánygyermekük hol is  van 
„férnél”. Mindkét település az Alsó járás délkeleti, a Bódva bal partján fekszik. Becskeházáról négyen szintén az 
Alsó járás településeire mentek férjhez (Komjáti, Lenke, Nádaska, Szögliget), ketten a Felső járásban (Görgő, 
Hidvégardó),  ketten a szomszédos, Borsod megyei Szentjakabon, ketten pedig Abaúj megye közeli településein 
(Jánok, Péder) laktak férjükkel, családjukkal. A tíz lenkei leány közül kilenc esetében tüntették fel, hogy hová 
mentek  férjhez,  s  itt  a  Felső  járás  közelebbi  falvait  jelölték  meg  kétharmad  részben:  Hidvégardó,  Méhész, 
Szádelő, Udvarnok, Vendégi (ide két leány is házasodott), hárman pedig Alsó járási településre: Kovácsi puszta 
(Szentandrás), Nádaska és Rákó. A férfiak közül jelentősebb létszámot a katonaság miatt távollevők képviseltek: 
34 fő a honvédségnél vagy a Monarchia hadseregének valamelyik egységénél (Bécstől Lembergig) szolgált.
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munkatársai által javasolt besorolásoktól, viszont esetenként hívebben tükrözte a társadalmi 

státust. A minta településeinek foglalkozási főcsoportjait az 54. táblázatban mutatom be.

54. táblázat. Torna megye településének foglalkozási megoszlása a mintában

Foglalkozási 
főcsoportok

háztartásfő 
(lakófél)

háztartásban 
élők

egy háztartásra 
jutó lakók

földműves 1555 7517 4,8
földbirtokos 18 117 6,5
kézműves 194 942 4,9
kereskedő 62 333 5,4
ház- és járadékbirtokos 6 21 3,5
értelmiségi 45 170 3,8
tisztviselő 54 295 5,5
munkás 47 285 6,1
cseléd 145 595 4,1
pásztor 112 533 4,8
egyéb 62 188 3,0
összesen 2300 10996 4,8  

A foglalkozási  főcsoportokon kívül  két  alcsoportot  és két  státuscsoportot  is  létrehoztam a 

kódoláshoz, így a „több foglalkozással bíró egyének” besorolását is könnyebben meg tudtam 

oldani  úgy,  hogy fontos  adatokat  nem veszítettem  el  az  egy  háztartásfő  egy  foglalkozás 

(„főképeni  kereset”)  hagyományos  elvéhez  képest.  Ez  az  osztályozás  ugyanakkor  arra  is 

alkalmas,  hogy  a  háztartásban  együtt  élő,  de  a  háztartásfőétől  eltérő  foglakozásokat  is 

számításba vegye. (Lásd a mintaként bemutatott 6. ábrát.)
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6. ábra. Az adatbázis adatainak kódolása: az égerszögi lajstrom adatainak háztartási és foglalkozási kódolása

hsz lf lsz csalnév kernév lf1 lf2 ház rlfsz hts1 hts2 id. m. szom rszom gazd gazdleírásG1 G2 csoport fogl1 fogl2 ig Azonosfogl3 korr státus1 státus 2
1 1 1 Pap Lídia tb 2 földműves napszámos zsellér *
1 1 2 Tarjányi Sándor földműves napszámos zsellér *
1 1 3 Tarczali Mária földműves napszámos zsellér *
1 1 4 Tarjányi Mária földműves napszámos zsellér *
1 2 1 Molnár János n 2 földműves napszámos zsellér *
1 2 2 Tarczali Júlia földműves napszámos zsellér *
1 2 3 Molnár Zsuzsanna földműves napszámos zsellér *
2 1 1 Farkas István ta 2 ta 2 földműves gazda 2 i tulajdonos *
2 1 2 Gazsi Zsuzsanna földműves gazda segéd tulajdonos *
2 1 3 Tóth István földműves gazda segéd tulajdonos *
2 1 4 Farkas Zsuzsanna földműves gazda segéd tulajdonos *
3 1 1 Kovács Zsuzsanna n 3 n 3 földműves kisgazda 0 i tulajdonos *
3 1 2 Tóth Miklós földműves kisgazda segéd tulajdonos *
3 2 1 Boza András n 1 pásztor juhász községi cseléd bérlő
3 2 2 Vita Júlia pásztor juhász községi cseléd bérlő
4 1 1 Kovács Mihály h 3 n 2 h x ház o3.4. földműves gazda 2 0 tulajdonos *
4 1 2 Farkas Erzsébet földműves gazda segéd tulajdonos családtag
4 1 3 Kovács Júlia földműves gazda segéd tulajdonos családtag
4 1 4 Kovács Erzsébet földműves gazda segéd tulajdonos családtag
4 1 5 Kovács Lajos földműves gazda tulajdonos *
4 1 6 Kovács Mária földműves gazda tulajdonos *
4 2 1 Kovács István h n 2 ház o3.4. o 3.4. földműves gazda 2 i tulajdonos *
4 2 2 Boros Erzsébet földműves gazda segéd tulajdonos családtag
4 2 3 Kovács Zsigmond földműves gazda segéd tulajdonos családtag
4 2 4 Kovács István földműves gazda segéd tulajdonos családtag
4 3 1 Kovács János h n 2 ház o3.4. földműves gazda 2 0 tulajdonos *
4 3 2 Vincze Júlia földműves gazda segéd tulajdonos családtag
4 3 3 Kovács Zsuzsanna földműves gazda tulajdonos *
5 1 1 Farkas Zsuzsanna n 3 h x n 3 földműves kisgazda tulajdonos *
5 1 2 Kovács Ferenc földműves kisgazda segéd tulajdonos családtag
5 1 3 Kovács Mihály földműves kisgazda segéd tulajdonos családtag
5 1 4 Kovács Zsófia földműves kisgazda segéd tulajdonos családtag
6 1 1 Bogár Sámuel n 2 kereskedő kocsmáros haszonbérlő *
6 1 2 Numan Eszter kereskedő kocsmáros segéd haszonbérlő családtag
6 1 3 Bogár Pepi kereskedő kocsmáros segéd haszonbérlő családtag
6 1 4 Bogár Áron kereskedő kocsmáros haszonbérlő *
6 1 5 Bogár Rebeka kereskedő kocsmáros haszonbérlő *
6 1 6 Bogár Lajos kereskedő kocsmáros haszonbérlő *
6 1 7 Bogár Gyula kereskedő kocsmáros haszonbérlő *

A foglalkozási kódolás során tekintettel voltam a már korábban az adatbázisba illesztett 

országos  közmunka-összeírásokra  is,  így  minden  háztartásfőnél  megvizsgáltam,  hogy 

azonosnak  tekinthető-e  az  1867/68-as  közmunka-összeírásban  a  közmunkára  kötelezett 
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személlyel, megegyezik-e a státusa az ott szereplővel (gazda, zsellér), és végül az igásállatok 

száma azonos volt a két összeírásban vagy sem. Kivételesen bonyolult esetekre kialakítottam 

egy harmadik foglalkozási alcsoportot is. (Lásd a 6. ábrát.)

A  háztartások  kódolásának  csoportjai  szintén  láthatók  a  6.  ábrán.  Ahogy  azt  már  az 

adatbázis szerkezetének kialakításakor, s öt település részletes kódolásakor megállapítottam, a 

lasletti  tipológia  nem  alkalmas  a  magyar  háztartásszerkezet  leírására.553 A  lasletti  vagy 

Laslett-Hammel-féle típuscsoportokba sorolva a magyar háztartásokat éppen a nyugat-európai 

fejlődéstől  való legfőbb eltéréseik „tűnnek el”.  Ez,  mint  a  későbbiekben részletesebben is 

bemutatom, a magyarországi  osztó paraszti öröklési gyakorlattal (jogszokások), s azzal áll 

szoros összefüggésben, hogy itt nem alakult ki a háztartásfők visszavonulásának gyakorlata.  

A háztartásfőség tehát részben más tartalmat is hordozott, mint Nyugat-Európában, jóllehet az 

utódok státusátörökítésének biztosítása itt is elsődleges fontosságú feladat volt.554 Éppen ezért 

továbbra  is  a  leíró  tipológia  mellett  döntöttem,  amelyben  az  egyes  típusok  előfordulási 

gyakoriságai a család- és háztartásszerkezet európai különbségeibe is élesen bevilágítanak. 

(Lásd a XXVII. számú Függeléket.)

A mintegy két és félezer háztartás, empirikus adatokon nyugvó leírásának a főcsoportjai 

és jelölései a következők:

I. Nukleáris családok n

II. Bővített nukleáris családok  b

III. A. Törzscsalád ta

III. B. Csonka törzscsalád tb

IV. Házas testvérek o

V. A. Összetett háztartás öa

V. B. Csonka összetett háztartás öb

VI. Egyéb e

VII. Besorolhatatlan x

A leíró háztartás tipológia részletes csoportjait a XXVII. számú Függelékben mutatom be. A 

háztartások  kódolásánál  meg  kellett  oldani  a  lakófélháztartások  problémáját,  azaz  közös 

nevezőre kellett hozni az eltérő összeírói „értelmezés”-eket, s ezzel párhuzamosan meg kellett 

határozni, hogy mit is értek a háztartás fogalmán. Egy másik szempont az volt, hogy a még 

553 Pozsgai P. 2000a.
554 A paraszti  státusreprodukció kérdését  részletesen vizsgálta  Husz Ildikó  Zsámbékon,  aki  családtörténetek  
segítségével is megvilágította az öröklés kérdéskörét alapvető tanulmányában. (Husz I. 2002. 86–112.)
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sokszor egy tömbben, de több elkülönült házban lakó nemzetségek rokoni együttműködését,  

esetleg közös gazdálkodását és a paraszti munkaszervezetben játszott szerepét és jelentőségét 

megállapítsam,  valamint  a  jelenlévő  idegen  munkaerő  (szolgák,  szolgálók,  napszámosok) 

nagyságát  és  háztartástípusonkénti–vagyoni  csoportonkénti  jellegzetességeit  felmérjem.  A 

háztartások  kódolásának  főbb  csoportjait,  a  besorolás  szempontjait  és  jelöléseit  az 

alábbiakban mutatom be (a kódolás szemléltetését lásd a 6. ábrán):555

ház csak akkor, ha  több rokon lakófél lakott  egy házban: h: horizontális (testvérek); v: 

vertikális  (szülő-gyermek);  hv:  horizontális  és  vertikális  kapcsolat  a  több 

rokon lakófél között

rlfsz rokon lakófelek száma

hts1 és hts2 korrigált háztartás leírás a következők figyelembevételével:

1. népszámlálási lajstrom belíve

2. népszámlálási lajstrom: állatállomány megosztása

3. népszámlálási lajstrom: gazdasági épületek megosztása

4. közmunka-összeírás figyelembevételével

szom ha rokonok a szomszédok (1-2 ház eltéréssel még szomszédnak tekintendők), a köztük 

lévő  rokoni  kapcsolat  megállapítása  (több  rokon  szomszéd  azonos 

családnévvel): h-horizontális; v-vertikális; hv-horizontális és vertikális

rszom rokon szomszédok száma

gazd1 és 2 egyértelmű (vagy valószínűsíthető) gazdálkodási közösség, közös gazdaság:

hts: a háztartás különálló gazdasági egység (több rokon háztartás egy házban 

vagy szomszédsága esetén)

ház:  házon  belüli  rokon  lakófelek  közös  gazdálkodása  (állatállomány 

közössége, összeíró egy háztartásnak tüntette fel, közmunka-összeírásban 

csak egyikük szerepel) 

szomsz:  két vagy több rokon szomszéd megállapítható közös gazdálkodása

gazdleírás - A: azonos a hts1 és hts2-ben leírtakkal

-  a  többire  lásd a  XXVII.  Függelékben a  „gazdaságleírás”  részt  (ebben az 

oszlopban a főcsoport és az alcsoport összevonva szerepel: pl. ta1).

id. m. jelenlévő idegen munkaerő létszáma

A  tipológia  és  a  kódolás  során  tehát  meg  kellett  határozni  az  alapvető  család-  és 

háztartásszerkezeti fogalmakat is, s lehetőleg el kellett kerülni, hogy a családot és a háztartást 

maga a forrás határozza meg.556 A sokszor több háztartási egységre tagolódó paraszti üzem 

555 A számítógépes eljárás minden részletének ismertetésére azonban most nem térek ki.
556 Berkner kritikai észrevételeire a népszámlálási forrásokkal kapcsolatban lásd Berkner, L. K. 1975. 721–738.
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szintén  nem újkori  fejlemény,  ahogy  azt  Veress  Éva  kutatásai  nyomán  láthattuk,  ezért  a 

gazdaság fogalmának a körülhatárolása is alapvető fontosságú volt a kutatás folyamán.

1. Családnak az együtt élő, egymással rokoni,  vérségi vagy házassági kapcsolatban álló 

csoportot  tekintem,  az  együtt  élő  (házas)  családmagok  számának  korlátja  nélkül. 

Természetesen  az  esetek  többségében  a  házassági  és  a  leszármazási  kötelék  együttesen 

jellemzi  e  közösséget,  de  sok  esetben  oldalági  vagy  a  házasság révén  szerzett  rokonság 

kiscsaládjainak  családi  együttélésére  is  találunk példákat,  amikor  a  családi  közösség  nem 

különült el részben különálló kiscsaládokra, külön kenyéren élő háztartásokra.

2. Háztartásnak nevezem a  rokonok és a nem rokonok együtt élő csoportjait, amelyeket 

többnyire a lokális,  a termelési  és a fogyasztási kritériumok kapcsolnak egybe. Ez a csoport 

sok  esetben  gazdasági  egység  is,  de  a  családciklusok  fázisainak  és  a  családi  életútnak 

megfelelően többször olyan, elsősorban  fogyasztási egységek,  amelyek a tulajdoni közösség 

által  meghatározott  gazdasághoz  kapcsolódnak,  azaz  más  (rokon)  háztartásokkal  közösen 

termelnek,  de  a  fogyasztási  funkció  már  részben  elkülönült  (külön  kenyéren  élők). A 

háztartási  munkaszervezet  tehát  nem minden  esetben  volt  a  munkaszervezet  legmagasabb 

szerveződési szintje. (Egy gazdaság több háztartást is „eltarthatott”.)

3. Gazdaságnak a paraszti kisüzem tulajdoni és termelési egységeit nevezem, amely több 

„egy  karra  dolgozó”  kiscsalád  és  háztartás  együttes  munkaszervezetét  jelenthette.  A 

családciklus  fázisainak  megfelelően  a  paraszti  háztartás  és  a  paraszti  gazdaság  az  esetek 

jelentős részében egybeesett,  de a család és a termelés szerveződése folyamán,  a birtokos 

paraszti családok esetében az életciklusnak jellemző fázisa volt, amikor egy-egy leszármazott 

házas fiú külön kenyérre ment, de apja (és esetleg más házas testvére) családjával egy karra 

dolgoztak, egy üzemszervezeti és tulajdoni egységet működtettek.

B. A paraszti rétegek családjainak és háztartásainak jellemzői 1869-ben

A  megye  népességének  és  településeinek  több  mint  felét  felölelő,  20  település  részletes 

foglalkozás-  és  háztartásszerkezeti  feldolgozásán  alapuló  mintában,  a  10997 fős  jelenlevő 

népességből 7514 főt (68,3%) soroltak a lajstromokon a paraszti háztartásokhoz tartozónak 

(földműves tulajdonos gazda, napszámos zsellér, stb.). Az adatrögzítésnél és a kódolás rövid 

bemutatásánál már említett  megfontolások alapján a településenkénti  nominális közmunka-

összeírások  segítségével három fő klasszifikációs csoportba soroltam a paraszti népességet, 
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nagyobbrészt  a  népszámlálási  biztosok  bejegyzéseinek  terminológiáját  alkalmazva.557 A 

földműves  tulajdonos vagy  földész  birtokos (a  „hivatás”  és  a  „foglalkozás”  rovatainak 

jellemző  bejegyzései)  paraszti  háztartásfőket  –  akik  általában  kettő  vagy  több  igásállattal 

rendelkeztek,  vagy  pedig  a  közmunka-összeírás  szerint  minimálisan  „2  igás”  gazdának 

tüntettek fel – a foglalkozási kódolás első alcsoportjában a gazdák közé soroltam be. Azokat a 

paraszti  háztartásfőket,  akiket  a  népszámlálási  lajstromokon  földműves  tulajdonosnak, 

földműves  önálló  gazdának  vagy  földműves  önálló  háztulajdonosnak  tüntettek  fel,  de 

igásállattal  nem rendelkeztek  a  lajstrom állatösszeírás-tabellája  (Háziállatok  számbavétele)  

szerint, és a közmunka-összeírásban zsellérként tüntették fel őket, kisgazdáknak jelöltem meg 

a  kódolás  folyamán,  csakúgy  mint  azokat  földműves  napszámosokat,  akik  rendelkeztek 

igásállattal.  Forráskritikai  és  módszertani  megfontolások  alapján  tehát  azokat  a 

napszámosokat  is  ide  soroltam,  akiket  legalább  két  igásállattal  együtt  írtak  össze  a 

lajstromban  (s  az  esetek  egy  részében  a  közmunka-összeírásban  is  „igás”-nak  voltak 

feltüntetve).  A  földműves  (foglalkozási  főcsoport)  gazda  vagy  kisgazda  (első  foglalkozási 

alcsoport) és  tulajdonos  (első tulajdonosi státuscsoport) birtokos paraszti háztartásfőkkel és 

családtagjaikkal  szemben  mindazokat  a  földműveseket,  akiket  földműves  napszámos,  

földműves zsellér, napszámos zsellér, napszám(os) napszámos  (megegyezően a hivatás és a 

foglalkozás  rovataiban  is)  vagy  földműves  háztulajdonosnak  tüntettek  fel  többnyire  a 

számlálóbiztosok, de igásállat nélkül és a közmunka-összeírásban is „zsellér”-ként 6 nap kézi  

munkára kötelezettként írtak össze, azokat a földműves (főcsoport) napszámos (alcsoport) és a 

zsellér  (tulajdonosi  státuscsoport)  három  fő  kategóriájával  osztályoztam  a  foglalkozási 

kódolás  során.  A csoportokat  és  a  foglalkozási  megnevezéseket  nem önkényesen,  hanem 

részben a népszámlálás fogalmi terminológiájához, illetve a lajstromos bejegyzések minősítő 

foglalkozási besorolásaihoz, részben pedig korabeli paraszti társadalom néprajzi irodalomból 

jól ismert, elsősorban a földtulajdonon alapuló köznyelvi megnevezéseihez (gazda, jógazda, 

nagygazda, zsíros gazda, kisgazda, juhos gazda, telkes gazda, félhelyes gazda, kvártás  stb., 

illetve zsellér, házas zsellér, nincstelen, más háta megett élő, alzsellér, ház nélküli zsellér stb.) 

igazodva  határoztam  meg.  Meg  kell  jegyeznem,  hogy  a  kisgazda  megjelölést  nem  a 

történettudományban  (és  a  politikai  pártok  történetében)  általánossá  vált  jelentésében 

használom  –  melynek  egyébként  a  mintában  többnyire  éppen  a  gazdák  lennének 

megfeleltethetők  –,  hanem a foglalkozási  kódolás leírásakor  használt  fentebbi  kritériumok 

szerint, s a kategória bevezetésének elsődleges célja pusztán az volt,  hogy a lajstromokból 

557 A  birtokos  paraszti  háztartásfők  és  családtagjaik  foglalkozási  megjelölésére  az  1869.  évi  népszámlálási 
lajstromokon lásd Pozsgai P. 2000a. 182–183.
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kirajzolódó  paraszti  foglalkozási  és  státuscsoportok  túlságosan  leegyszerűsítő  dualitását  

(földműves-napszámos,  tulajdonos-zsellér)  megbontsam,  s  árnyaltabb,  több kiegészítő  adat 

bevonásával meghatározott alcsoportok segítségével egy olyan paraszti rétegződésszerkezetet 

„alakíthassak ki”, mely hitelesebben tükrözi az egykori paraszti társadalom többveretűségét, s 

az elemzést is elmélyítheti.

1. Paraszti rétegek háztartásainak aránya 

A három alcsoport háztartásfőinek megoszlása Torna megye 20 településének a mintáján az 

55. táblázatban látható. Természetesen a földész birtokosok és a földmíves önálló gazdák egy 

kisebb  hányadát  is  minden  bizonnyal  a  napszámos  zsellér  csoportjába  lehetne  sorolni  – 

mintegy  száz  esetben  nem  írtak  össze  igásállatot,  s  több  mit  húszban  csak  egyet  a  862 

háztartásból  –,  de  a  nominális  kataszteri  felmérés  eredményei,  illetve  a  paraszti  birtokok 

földkönyv  kimutatásai  eddig  csak Torna  mezővárosról  és  Szőlősardóról  kerültek  részletes 

elemzésre,558 így első lépésként be kellett  érnem azzal,  amit  a lajstromok és a közmunka-

összeírások  adatainak  összekapcsolása  révén  sikerült  tisztázni  a  háztartásfőséggel  és  a 

vagyoni-tulajdonosi besorolással kapcsolatban.559 

55. táblázat. Paraszti társadalmi rétegek megoszlása és háztartásaik nagysága

Foglalkozási alcsoport 
(tulajdonosi státuscsoport)

háztartások 
(lakófelek) száma

háztartásban (lakófél) 
élők összesen

háztartás (lakófél) 
nagysága (fő)

 Gazda – tulajdonos 837 4561 5,45
 Kisgazda – tulajdonos 198 880 4,44
 Napszámos – zsellér 520 2076 3,99

Összesen 1555 7517 4,83  

A csoportképzés említett hiányosságai és a kódolás besorolási korlátai ellenére a mintegy 

7500 fős paraszti népesség foglalkozási kódolása konzisztens alapelvek szerint történt, tehát 

mindenképpen érdemes  kísérletet  tenni  az  alcsoportok arányainak  összevetésére  a  korábbi 

időszakokéval.  A tulajdonos  gazdák  (háztartásfők)  aránya  53,8%,  a  kisgazdáké  12,7%,  a 

napszámos zselléreké pedig 33,4%. Amennyiben a gazdák és a kisgazdák együttes arányát 

(66,4%) az 1771-es úrbéri  összeírás  jobbágyi  arányszámával  hasonlítjuk össze (lásd a III. 

fejezetben a 17. táblázatot), akkor azt tapasztaljuk, hogy a megye 1771-es paraszti népességen 

belüli jobbágyi arányszámától (70,8%) mintegy 17%-kal marad el a száz évvel későbbi, 20 

településből álló minta  gazda aránya.  A gazdák és a kisgazdák együttes aránya (66,5%) a 

558 Pozsgai P. 2000a., 2001c. és Heilig B. 2000a.
559 A kataszteri birtokívek és a földkönyvek jelentőségére a paraszti társadalom kutatásában lásd Orosz I. 1989. 
363–364
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mintában  azonban  már  csak  4%-kal  marad  el  az  1771-es  arányszámtól.  A  zsellérek 

(„napszámos  zsellérek”)  aránya  ebből  következően  szintén  valamivel  több  mint  4%-os 

emelkedést mutat 1869-ben az 1771-es arányhoz képest. További, mélyebb összevetésre nincs 

módunk, mert a lajstromokban a paraszti üzemméretet jelképező teleknagyságot csak elvétve 

tüntették fel (egy-két esetben említettek „1/8 telki  tulajdonos”-t vagy „telkes gazdá”-t),  az 

azonban  bizonyosnak  látszik,  hogy  a  mintában  kisgazdák  nagyobb  része  az  egykori 

jobbágyság legalsó (1/8 telek)  kategóriájának határán lehetett,  vagy már a  házas zsellérek 

táborába lennének sorolhatók.

56. táblázat. A paraszti tulajdonosi csoportok kódolásánál érvényesített osztályozási szempontok

Besorolás a népszámlálási 
lajstromon

Népszámlálás háziállat 
kimutatása szerint A közmunka-összeírás szerint

földműves – tulajdonos* 2 vagy több igásállat 2 vagy több „igás” nap,  gazda
földműves – tulajdonos nincs igásállat 2 vagy több „igás” nap,  gazda
földműves – tulajdonos 2 vagy több igásállat –
földműves – tulajdonos 2 vagy több igásállat 6 nap kézimunka, zsellér

földműves – tulajdonos nincs a nevén, de háztartási v. 
gazdasági közösség rokonnal 6 nap kézimunka, zsellér

földműves – tulajdonos nincs a nevén, de háztartási v. 
gazdasági közösség rokonnal –

földműves – tulajdonos nincs igásállat 6 nap kézimunka, zsellér
földműves – önálló gazda nincs igásállat 3 nap kézimunka, házatlan zsellér
földműves – háztulajdonos nincs igásállat 2 „igás” nap,  gazda

földműves – napszámos 2 igásállat 6 nap kézimunka, zsellér
földműves – napszámos 2 igásállat 2 „igás” nap,  gazda

földműves – napszámos zsellér 2 igásállat –

földműves – napszámos nincs igásállat 6 nap kézimunka, zsellér
földműves – zsellér nincs igásállat 6 nap kézimunka, zsellér
napszámos – zsellér nincs igásállat 6 nap kézimunka, zsellér

napszám(os) – napszámos nincs igásállat 6 nap kézimunka, zsellér
napszám(os) – napszámos nincs igásállat –
földműves – háztulajdonos nincs igásállat 6 nap kézimunka, zsellér
földműves – háztulajdonos nincs igásállat –

* földművelés – tulajdonos, földész – birtokos, földmíves – birtokos, földmívelő – önálló gazda, földmívelő – tulajdonos stb.

1. Földműves tulajdonos – gazda

2. Földműves tulajdonos – kisgazda

3. Földműves napszámos – zsellér

A népszámlálás  foglalkozási  osztályozása  egyébként  az  esetek  túlnyomó  többségében 

egybecseng a közmunka-összeírások minősítéseivel, s az igás állatállomány sok településen 

szinte  teljes  egyezést  mutat  a  két  összeírásban.  Természetesen  a  gazdák  csoportjának  a 

további tagolására is lehetőség nyílik az igásállatok számának további differenciálásával, a 

megyében igen jelentős juhállomány faktorának felhasználásával, illetve a ház és a gazdasági 
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épületek helyiségeinek számbavételével, ezt azonban a megye teljes népességének a kódolása 

után célszerű megvalósítani, mert a több mint 21 000 fős sokaság már lehetővé teszi az egyes 

csoportok  további  bontását,  s  faktoranalitikus  feldolgozását,  több  kiegészítő  változó 

bevonásával.

2. A földműves háztartásfők aránya és nemenkénti megoszlása

Az  57.  táblázatban  a  minta  20  településén  a  földműves  háztartásfők  rétegenkénti  és 

nemenkénti arányait tüntettem fel. A 15. és a 16. diagramokkal összhangban megállapítható, 

hogy az Alsó járás településein lényegesen magasabb a gazdák aránya a Felső járás falvaihoz 

és  Torna  mezővároshoz  képest.  Abszolút  számokban,  a  kisebb  népességet  tömörítő  Alsó 

járási minta településein 400 férfi és 69 nő  gazda, míg a Felső járásban 306 férfi és 62 nő 

gazda volt kimutatható. Ez csak megerősíti azt a helyzetképet, amelyet a 18. században a két 

járás  településeinek  birtokaprózódásáról  láthattunk  a  III.  fejezetben.  Az  uradalmak 

birtokosztódást korlátozó gyakorlata a Felső járásban a zselléresedés irányába vezetett, míg az 

Alsó  járás  falvaiban  az  egyéni  családi  stratégiákkal átszőtt,  de  a  birtokosztódást  nem 

tilalmazó szokásrendszer volt a sikeresebb a státusmegőrzés tekintetében. A Felső járásban 

Derenken haladt előre a zselléresedés a legkevésbé, s az okokat itt is számba vettem már az 

előzőekben, amely ismét azt  bizonyítja,  hogy a 18. századi lokális  társadalomszerveződési 

előzmények ismerete nélkül nem érthetők meg a 19. század második felének folyamatai. Az 

Alsó járási kiugró szilasi zsellérarány is annak ismeretében válik érthetővé, ha tudjuk, hogy a 

szádvári uradalom központjaként feltehetően itt érvényesült a legnagyobb fokú korlátozás a 

jobbágytelkek aprózódásának megakadályozására.

Az egyik legfontosabb sajátossága a tornai paraszti háztartásoknak szintén jól látható az 

57. táblázatban, ez pedig a női háztartásfők jelentős száma, mely az Alsó járási  kigazdák és 

zsellérek körében elérte, illetve meghaladta a 30%-ot, de a gazdák között is elérte a 17%-ot, 

illetve  a  15%-ot.  Ez  a  tornai  parasztság  családciklusának  folyamatára,  a  családi  életút  

állomásaira irányítja figyelmünket, s az özvegyasszonyok már korábban is említett státusának 

fontosságát  bizonyítja.  A  nyugat-európai  tulajdonátadási  gyakorlatban  ritka  jelenség 

magyarázata elsősorban az öröklési jogszokások és gyakorlat különbségeiben rejlik. Nyugat-

Európa  számos  régiójában  a  kezdeti  (korai)  egyenlő  öröklést  fokozatosan  felváltotta  az 

uradalmak gazdasági érdekeit is jobban szolgáló törzsöröklés,560 azaz egy örökös vitte tovább 

a gazdaságot, függetlenül attól, hogy a testvéreket kompenzálni kellett-e vagy sem, a birtok 

osztatlanul  egy tagban maradt,  megőrizve generációkon keresztül a gazdasági-termelési  és 
560 Erre lásd pl. Maine, H. S. 1988. 169–175., valamint Husz I. 2002. 88–89.
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adózási potenciálját. A törzsökös magyar területeken viszont – különösen 1848 után, amikor 

az uradalmak ez irányú befolyása megszűnt – a fiú örökösök közötti egyenlő osztály volt az 

uralkodó öröklési gyakorlat a törvényi szabályozás ellenére.561

57. táblázat. Földműves háztartásfők csoportjainak létszáma, aránya és nemenkénti megoszlása településenként

szám % szám % szám %
Derenk 38 4 42 75,0 3 1 4 7,1 9 1 10 17,9 56
Dernő 21 3 24 42,1 3 1 4 7,0 24 5 29 50,9 57
Görgő 74 22 96 49,5 24 20 44 22,7 36 18 54 27,8 194
Hidvégardó 32 5 37 39,8 4 3 7 7,5 40 9 49 52,7 93
Körtvélyes 33 5 38 50,7 16 1 17 22,7 14 6 20 26,7 75
Méhész 19 2 21 63,6 5 3 8 24,2 1 3 4 12,1 33
Szádelő 25 3 28 56,0 7 3 10 20,0 10 2 12 24,0 50
Torna 39 13 52 34,7 6 1 7 4,7 53 38 91 60,7 150
Vendégi 25 5 30 50,0 7 0 7 11,7 18 5 23 38,3 60

306 62 368 47,9 75 33 108 14,1 205 87 292 38,0 768
Becskeháza 19 5 24 61,5 1 1 2 5,1 7 6 13 33,3 39
Égerszög 40 11 51 68,0 5 8 13 17,3 4 7 11 14,7 75
Lenke 19 4 23 48,9 2 1 3 6,4 17 4 21 44,7 47
Nádaska 19 0 19 51,4 2 0 2 5,4 12 4 16 43,2 37
Perkupa 59 7 66 55,0 9 6 15 12,5 24 15 39 32,5 120
Petri 43 9 52 65,8 8 2 10 12,7 10 7 17 21,5 79
Rákó 56 6 62 89,9 0 0 0 0,0 7 0 7 10,1 69
Szilas 58 13 71 43,8 5 4 9 5,6 51 31 82 50,6 162
Szőlősardó 40 3 43 57,3 14 4 18 24,0 6 8 14 18,7 75
Teresztenye 28 5 33 78,6 3 4 7 16,7 2 0 2 4,76 42
Varbóc 19 6 25 59,5 9 2 11 26,2 2 4 6 14,3 42

400 69 469 59,6 58 32 90 11,4 142 86 228 29,0 787

706 131 837 53,8 133 65 198 12,7 347 173 520 33,4 1555
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15. diagram. A földművesek csoportjainak létszáma a minta Felső járási településein

561 Magyar Törvénytár  1840. évi VIII.  tc. 2. §.: „A jobbágyoknak minden ősi javaikban, s végrendelet nélkül 
hátrahagyott  szerzeményeikben  törvényes  házasságból  származott  fiú  és  leány  maradékaik;  olly  világos 
megjegyzéssel  azonban,  hogy  mind  az,  mit  a  mind  két  nemű  magzatok  kiházasításukkor  vagy  azután  is 
szüléiktől kaptak, osztálybeli  részükbe tudassék be – teljesen egyenlő mértékben örökösödnek, – s minden e  
részben  eddig  fenállott  ellenkező  szokások,  szőlőhegyi  vagy  más  helybeli  szabályok,  ezennel  jövendőre 
megsemmisittetnek.”
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3. A családi életútelemzés hozadéka, a családciklus fázisai

Tovább árnyalja az eddigi megállapításokat a háztartásfőséggel kapcsolatban, ha szemügyre 

vesszük az 58.  táblázatot.  A háztartásfők  hétéves  korcsoportjainak nemenkénti  bontásából 

kitűnik, hogy a nők aránya a háztartásfők között a birtokos paraszti  gazdák körében a 39-45 

évesek kohorszától kezd el növekedni, de jelentőssé a 60 éven felüli nők körében válik, akik 

kivétel nélkül özvegyasszonyok voltak. Szembetűnő, hogy a kisgazdáknál és a zselléreknél 

már  39-45  éves  nőknél  két  és  fészer-háromszor  nagyobb  a  háztartásfők  aránya,  mint  a 

gazdáknál, a 60 év feletti női kisgazdáknál pedig megközelítette a 10%-ot. Ez nem kis részben 

a  módosabb  özvegy  birtokos  gazdák  nagyobb  újraházasodási  hajlandóságával,  illetve 

magasabb „ázsiójával” függött össze a házasságok piacán.

58. táblázat. A minta földműves háztartásfőinek korcsoportonkénti megoszlása

18-24 25-31 32-38 39-45 46-52 53-59 60- 18-24 25-31 32-38 39-45 46-52 53-59 60-

gazda 9 62 124 130 140 115 126 – 1 6 17 25 27 55 837
kisgazda 2 12 25 27 18 23 26 – – 5 10 16 16 18 198
zsellér 4 41 76 89 58 39 40 1 9 17 36 41 29 40 520
összesen 15 115 225 246 216 177 192 1 10 28 63 82 72 113 1555

gazda 1,1 7,4 14,8 15,5 16,7 13,7 15,1 – 0,1 0,7 2,0 3,0 3,2 6,6 100,0
kisgazda 1,0 6,1 12,6 13,6 9,1 11,6 13,1 – – 2,5 5,1 8,1 8,1 9,1 100,0
zsellér 0,8 7,9 14,6 17,1 11,2 7,5 7,7 0,2 1,7 3,3 6,9 7,9 5,6 7,7 100,0

összesen 0,95 7,12 14,02 15,43 12,32 10,95 11,96 0,06 0,62 2,17 4,67 6,32 5,63 7,78 100,0

                  létszám
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                  százalék (%)

  földműves háztartásfők    
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férfi nő

Az  59.  táblázatban  a  földműves  tulajdonos  gazdák  háztartásainak  és  gazdaságainak 

típuscsoportonkénti megoszlását mutatom be településenként. A családciklusnak megfelelően 

legnagyobb  számú  és  arányú  nukleáris  családok (n)  háztartásain  kívül  igen  jelentősnek 

mondható a  teljes törzscsalád  és a csonka törzscsalád  fázisainak gyakorisága is (12,5% és 

13%, illetve 17% és 14%) a háztartások között. A szülő–házas gyermek kapcsolat – tekintetbe 

véve a csonka törzscsaládokat, amikor özvegy, általában özvegyasszony-háztartásfő élt együtt 

házas fia (veje) családjával – tehát 25-30%-ra tehető, amely összehasonítva a nyugat-európai 

törzscsaládos területek arányszámaival igen magasnak mondható mindkét járás településein. 

Néhány  településen  a  törzscsaládos  háztartások  meghaladják  az  összes  háztartástípus 

egyharmadát: Görgő, Becskeháza, Égerszög, Szilas, Teresztenye, Varbóc és Lenkén, valamint 

Tornán is hasonló nagyságrendű volt az arányuk.

236



59. táblázat. A gazdák háztartásainak és gazdaságainak típuscsoportok szerinti megoszlása

n b ta tb o öa öb n b ta tb o öa öb

Derenk 13 9 8 1 6 2 2 41 5 6 5 1 11 4 1 33
Dernő 13 4 2 1 2 – – 22 13 4 2 1 2 – – 22
Görgő 57 4 12 20 – 2 – 95 46 4 13 17 – 3 2 85
Hidvégardó 25 1 5 4 1 1 – 37 9 1 4 4 5 2 – 25
Körtvélyes 25 3 6 3 1 – – 38 22 2 6 3 1 – – 34
Méhész 14 1 2 3 – – – 20 2 1 2 3 5 – – 13
Szádelő 21 4 – 2 – 1 – 28 11 3 1 2 6 1 – 24
Torna 26 5 7 10 1 1 – 50 21 4 7 9 1 2 – 44
Vendégi 15 6 3 3 – 1 1 29 10 3 1 3 3 3 1 24

209 37 45 47 11 8 3 360 139 28 41 43 34 15 4 304
Becskeháza 11 – 4 5 – 1 3 24 5 – 1 4 2 – 4 16
Égerszög 24 2 8 11 – – 4 49 16 2 7 7 4 1 5 42
Lenke 7 4 4 3 1 2 – 21 7 3 2 2 3 3 – 20
Nádaska 11 4 2 – – – – 17 7 4 2 – 2 – – 15
Perkupa 34 8 6 9 1 4 4 66 21 7 4 6 6 6 4 54
Petri 28 6 9 7 1 – 1 52 18 4 6 5 3 3 3 42
Rákó 32 9 10 2 – 2 2 57 18 6 8 2 7 3 2 46
Szilas 38 3 13 15 – 2 – 71 15 2 12 8 8 2 5 52
Szőlősardó 27 3 7 2 2 1 1 43 18 3 7 – 7 1 1 37
Teresztenye 18 – 10 5 – – – 33 15 – 5 2 – 2 1 25
Varbóc 12 3 4 5 – – 1 25 10 3 4 4 – – 2 23

242 42 77 64 5 12 16 458 150 34 58 40 42 21 27 372
451 79 122 111 16 20 19 818 289 62 99 83 76 36 31 676
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A 17. diagramon a birtokos  paraszti  gazda  háztartástípusoknak a háztartásfők életkora 

szerinti csoportosítását mutatom be. A háztartásoknak a háztartásfők életkora alapján történő 

vizsgálata  bizonyos  fokig  képes  a  statikus  időmetszet  dinamizálására.  A  diagramon  jól 

látható,  hogy  a  háztartásfők  39-45  éves  korukig  legnagyobb  számban  nukleáris 

családháztartásokban  éltek.  A törzscsalád-fázis  a  46-52 éves  háztartásfők  korcsoportjában 

jutott  jelentősebb  szerephez,  s  ettől  kezdve  folyamatosan  nőtt  az  aránya,  csakúgy mint  a 

csonka törzscsaládoknak, s együttesen már az 53-59 évesek kohorszában megközelítették a 

nukleáris családokban élő háztartásfők számát, a 60 év felettieknél pedig többszörösen meg is 

haladták  azt.  A 60 év feletti  háztartásfők  többsége tehát  olyan,  több házas  családmagot  – 

házas  gyermekeik  másodlagos  családmagjait  –  magában  foglaló  háztartásokban  élt, 

melyeknek  többségét  a  teljes  vagy  csonka  törzscsaládok,  illetve  az  összetett  háztartások 

többcsaládos együttesei  adták. Jól látható,  hogy az általában  legalább három generációt és 

három házas családmagot magában foglaló összetett családok előfordulási gyakorisága még 

később kezd el növekedni, mint a törzscsaládoké, mely a családciklus jellegzetességeit és a 

tornai  öröklési  szokásjogot  figyelembe  véve  természetes  jelenségnek  tekinthető.  A  házas 
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testvérek háztartásai viszont elenyésző arányban fordulnak elő. Ez utóbbi jelenségnek az oka 

szintén a családi életútelemzés és a földtulajdonlás-öröklés tornai gyakorlata alapján érthető 

meg.  Az 59. táblázat  „gazdaság típusai” részét alaposabban szemügyre véve látható,  hogy 

legnagyobb  mértékben  mind  a  Felső,  mind  az  Alsó  járásban  az  oldalági  családok  és  az 

összetett háztartások  gazdaságainak gyakorisága nőtt meg a „háztartás típusá”-ban szereplő 

adatokhoz képest. A házas fivérek háztartási közössége nem volt jellemző. Apjuk és anyjuk 

(az özvegyasszony-háztartásfő)  halála  után gyakorinak tekinthető közös gazdálkodásuk,  de 

háztartási  elkülönülésük  –  még  ugyanabban  a  házban  is  –  jellemző  vonása  volt  a  tornai 

parasztságnak,  jóllehet  ez  alól  is  voltak  kivételek.  A  házas  leszármazottak  fokozatos 

önállósulása a külön kenyérre menéssel vehette kezdetét, s az atyai vagy atya halálát követő 

birtokosztály után a különálló gazdálkodás lehetett a folyamat vége, de nagyon sok és színes 

közbülső megoldás létezett, melyek közül jó néhányat a gazdasági együttműködés kényszere 

(igásállatok  hiánya,  sok helyen  szétszórt  parcellák  stb.)  szült.  Az atyai  örökséget  ugyanis 

olykor  használhatták,  és  az  1868-as  Torna  mezővárosi  kataszteri  felmérés  parcellánkénti 

kimutatása  szerint  használták  is  osztatlan  közös  tulajdonban,  azaz  a  termelési-

munkaszervezeti  kooperáció,  a  gazdasági  közösség  fennállt  közöttük,  de  elkülönült 

háztartásokban, feltehetően többnyire különváltan fogyasztottak egymástól.

17. diagram. A gazdák háztartástípusai a háztartásfők korcsoportjai szerint
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Az összetett  háztartások alcsoportjain belül  a  gazdasági  együttműködés  és a háztartási 

elkülönülés sokféle lehetősége tárult fel a  gazdaságok  elemzésekor, melyek közül nem volt 

ritka a nemzetségi alapon történő együttműködés (pl. a perkupai Petők, jósvafői Delyk, petri 

Doszpolyok,  szilasi  Galiczák  stb.),  amely  szinte  középkorias  szerveződéseket  és 

hagyományokat örökített át a 19. század második felére.

60. táblázat. A gazdák háztartástípusainak gyakorisága a háztartásfő korcsoportjai szerint

I. II. III. A. III. B. IV. V. A. V. B. VI. 

nukleáris bővített 
nukleáris törzscsalád csonka 

törzscsalád
házas 

testvérek
összetett 
háztartás

csonka 
összetett 
háztartás

egyéb

18-24 5 3 – – – – – 1 9
25-31 42 17 – 1 – – – – 60
32-38 92 21 4 – 7 – – 1 125
39-45 118 16 6 2 4 – – – 146
46-52 108 11 25 16 3 1 – – 164
53-59 60 7 38 24 1 8 3 – 141

60- 26 4 53 68 1 11 16 1 180
Összesen 451 79 126 111 16 20 19 3 825

Birtokos paraszti (gazda) háztartástípusok Torna megyében 1869-ben (20 település)

Öszesen

A 
háztartásfők 
korcsoportjai

61. táblázat. A kisgazdák háztartástípusainak gyakorisága a háztartásfő korcsoportjai szerint

n b ta tb o öa öb e
18-24 1 – – – – – – 1 2
25-31 9 3 – – – – – – 12
32-38 20 8 – – – – – 2 30
39-45 33 3 – 1 – – – – 37
46-52 23 1 1 6 1 – – 2 34
53-59 17 1 8 9 1 – – 3 39

60- 14 2 6 17 – 1 – 4 44
összesen 117 18 15 33 2 1 – 12 198

Háztartásfő 
életkora

A háztartás típusa összesen

62. táblázat. A zsellérek háztartástípusainak gyakorisága a háztartásfő korcsoportjai szerint

n b ta tb o öa öb e
18-24 1 1 – – – – – 3 5
25-31 34 8 – – 1 – – 6 49
32-38 71 13 – – 2 – – 7 93
39-45 94 21 1 2 – – – 7 125
46-52 70 5 5 9 1 – – 8 98
53-59 35 6 9 14 – – – 3 67

60- 26 5 8 32 – 1 2 4 78
összesen 331 59 23 57 4 1 2 38 515

Háztartásfő 
életkora

A háztartás típusa összesen

A 60., 61. és a 62. táblázatokat összevetve jól láthatók a lényegi különbségek a parasztság 

három  rétege  között:  a  kisgazdáknál  és  a  zselléreknél  az  összetett  háztartások  hiánya  a 

gazdákhoz képest. A törzscsalád és a csonka törzscsalád (mely a ciklus következő fázisa, az 
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özvegyasszony  „gazda”-ságának  kezdete)  típusok  együttes  aránya  mindhárom  csoportnál 

jelentősnek  mondható,  de  a  vagyonosabb  gazdarétegeknél  volt  a  legnagyobb  28,7%,  a 

kisgazdáknál 24,2% és még a zsellérek körében is 15,5% volt.

4. Az öröklés, tulajdonátadás, háztartásfőség és háztartásalakítás összefüggései

A  Torna  megyei  minta  településeinek  vizsgálata  alapján  már  megfogalmazható  néhány 

következtetés, melyek közül mindet – hely hiányában – nem tudom példákkal alátámasztani, 

de a mezővárosi esettanulmány több kérdésre is választ ad még. 

a) A háztartásfői státustól a tulajdonos apa életében csak ritkán, s akkor is többnyire igen 

idős korában vált meg, alig néhány esetben találtam arra példát, hogy az apa még életében 

visszavonult és fiára ruházta összes jogait.562 A háztartásfőség – részben már a lajstromokból 

kiolvashatóan is – szorosan egybefonódott  a tulajdonosi státussal.  Az apa, illetve a szülők 

életében történő tulajdonátadás tehát nagyon ritka jelenség volt, még ha a birtok egy része 

vagy  egésze  haszonélvezetének  átadása  nem  zárható  is  ki.563 A  visszavonulásnak  és  a 

birtokátadásnak a nyugat-európai mintájú szokásjogi normája nem alakult ki, és ez nyilván 

szoros összefüggésben volt a helyi öröklési gyakorlattal.564

b) A birtokos paraszti családoknál a férfi háztartásfő halála után többnyire özvegye vette 

át a háztartás irányítását és gyakorolta a tulajdonosi jogokat. Az özvegyasszony általában fia, 

illetve leánya házassága után is megtartotta háztartásfői státusát, legtöbbször egészen addig, 

amíg  még  nem  házas  (fiú)gyermek  is  élt  a  háztartásban.565 Az  özvegyasszony  gazda 

szerepköre, jogai és háztartásfősége azonban nem írható le a Peter Laslett nevéhez kapcsolt 

tipológiával,  hisz  a különbség az özvegyasszonnyal  „fölfelé  kiterjesztett”  családmag és az 

özvegyasszony  háztartásfősége  alatt  élő  fiatal  pár  között  nem  szorul  különösebb 

magyarázatra.566 A lasletti rendszer azonban csak az „egyszerű családos háztartások” esetében 

„engedi  meg”  azt,  hogy  özvegy  álljon  a  háztartás  élén,  egyébként  azt  posztulálja,  hogy 

562 Az egyes etnikai csoportok eltérő „normáira” e téren lásd Faragó T. 1996. 245.
563 A  háztartás  és  a  „termelési  üzem”  kettéválásáról,  illetve  a  törzscsaládot  alkotó  kiscsaládok 
„életközösségéről”: Tárkány Szűcs E. 1981. 434–435.
564 A  háztartásfő  „visszavonulására”  (retirement,  Ausgedinge)  az  észak-  és  közép-európai  területeken  jó 
áttekintést  ad  Gaunt,  D.  1983.  249-279.  Ausztriára  Held,  Th.  1982.  227–254.,  Csehországra  vonatkozóan 
Zeitlhofer,  H. 1998. 1–20., illetve Schlumbohm, J. 1997. 444–451. Magyarországra vonatkozóan: Faragó T. 
1996. 245-246.
565 Az  1869.  évi  népszámlálás  lajstromaiban  az  első  helyen  összeírt  személyek  háztartásfőségének  
megalapozottságát – a kérdéses esetekben – e regionális összehasonlítás keretében nem mindig lehetett még a 
közmunka-összeírások segítségével sem eldönteni.
566 A problémát magyarországi viszonylatban felvetette Andorka R.–Faragó T. 1984. 414. 20. lábjegyzet.
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családmag  (házaspár)  áll  a  háztartás  élén,  s   így  több  nyugat-  és  közép-európai  régió 

tényleges család- és háztartásszerkezetének leírására is alkalmatlan.567 

c)  A  nyugat-európai  társadalomszerkezet  fejlődéséből  következő  család-  és 

háztartásszerkezet  leírása  alapján  létrejött  lasletti  tipológia  csak  korlátozott  mértékben, 

jelentős  torzítással  alkalmazható  azokra  a  területekre,  ahol  az  öröklési  és  tulajdonátadási 

gyakorlat  lényegesen  eltért  az  angolszász  és  a  nyugat-európai  hagyománytól.  A  magyar 

szokásjog ugyanis még a 19. század második felében is meghatározó érvénnyel bírt, ami a fiú 

utódok közötti egyenlő osztásban nyilvánult meg. Ez az „osztó öröklés” azonban nem párosult 

a „visszavonulás” intézményével, így a törzsökös magyarlakta területeken nagyon sajátos, a 

nyugat-európaitól jórészt eltérő háztartásszerveződést eredményezett.568 

d) A rokonság szerepének alábecsülése miatt már angolszász területeken is komoly kritika 

érte a lasletti elemzéseket.569 A Torna megyei településeken pedig jól látható a törzscsalád és 

az  összetettebb  háztartásformák  jelentősége,  a  rokon  kiscsaládok  „életközössége”  és 

együttműködésük jelentősége.570

C. Torna mezőváros birtokos paraszti háztartásai

A  lokális  elemzés  szintjén  a  népszámlálási  lajstromok  mellett  más  nominális  források 

alkalmazására  is  szükség  volt  ahhoz,  hogy  a  házon,  illetve  háztartáson  belüli 

tulajdonviszonyokat  megbízhatóan  meg  lehessen  állapítani.  A  több  háztartást  magában 

foglaló  házak  vizsgálatával  és  demográfiai  elemzésük  lehetőségével  kapcsolatban  már 

Thirring Gusztáv is summázta máig megfontolásra érdemes álláspontját:

[A közös vagy társas háztulajdon a] „tüzetes statisztikai feldolgozás alól teljesen kivétetik. 

Ezen szigorú eljárás alól azonban kivétethetnek oly esetek, amelyekben a közös tulajdonosok 

ugyanazon egy család tagjai [...], amikor is a tulajdonosok társadalmi azonossága lehetővé 

teszi, hogy a ház olybá vétessék, mintha csak egy tulajdonosa volna s a feldolgozás ezen egy 

tulajdonos /a családfő vagy főtulajdonos/ ismérvei alapján hajtassék végre.”571

567 Laslett, P. 1972. 28–32.
568 Az  „osztó”  és  a  „nem  osztó”  (törzsöröklés)  öröklési  gyakorlat  közötti  különbségekre  és  azok 
háztartásszerkezeti kihatásaira lásd Berkner, L. 1977. 53–69.
569 Reay, B. 1996. 87–104.
570 A  rokonsági  viszonyok  jelentőségéről  magyar  viszonylatban  lásd  Faragó  T.  1996.  241–255.  A  rokoni 
kapcsolatok háztartáson túlmutató jelentőségéről lásd ugyanott 243–244. és Heilig B. 2000b.
571 Thirring G. [é.n.], 6.  KSH Kézirattár: V B 811/2.
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Az  1869.  évi  népszámlálás  lajstromain  nem  szerepelt  rovat  vagy  kérdőpont  a 

háztulajdonos  személyére  vonatkozóan.  Több  lakófél  esetén  a  főtulajdonos  nem  mindig 

állapítható meg egyértelműen. Ez már rokon lakófeleknél is bizonytalanná teszi a tulajdonos 

személyének azonosíthatóságát, illetve a közös tulajdonlás megállapíthatóságát. Nem rokon 

lakófelek együttélésekor még több bonyodalmat okozhat, ha nem a tulajdonos lakófélfőt és 

családját írta össze első helyen az összeíró. (Gyakori jelenség a mezővárosi lajstromokon.) 

Néha az összeíró által háztartásfőnek tekintett személy státusa is megkérdőjelezhető, és 

csak  kiegészítő  nominális  források  segítségével  lehet  kételyeinket  eloszlatni  vagy 

megerősíteni.  A  tulajdonviszonyok  és  az  öröklési  gyakorlat  vizsgálatára  is  alkalmas 

kiemelkedő  forráscsoport  a  19.  század  második  felében  készült  kataszteri  felmérések 

dokumentációja.572 Az 1868. és az 1884. évi kataszteri felvételek összehasonlító vizsgálata573 

lehetőséget  ad  a  tulajdonátadás,  birtokmegosztás  és  bizonyos  fokig  az  öröklés 

tanulmányozására is.574 Az országos közmunka összeíróívei (1867, 1868) nagyon jó kiegészítő 

forrásnak  bizonyultak  a  tényleges  háztartásfő  személyének  a  megállapításához,  illetve 

többlakófeles házak esetén a lakófelek közötti viszony (tulajdonos-bérlő stb.) feltárásához.575

A háztartási egységek pontosabb tartalmi és funkcionális körülhatárolásához, valamint az 

egyéni  státus sokrétűségének kimutatásához a népszámlálási  lajstromok önmagukban tehát 

elégtelennek  bizonyultak.  A lokális  szintű  elemzésnél  ugyanakkor  a  három népszámlálási 

időmetszet  (1850/51,  1857,  1869)  teszi  lehetővé,  hogy  a  háztartásszerkezet  változásait  is 

nyomon  követhessük.  A  települési  szintű  rekonstrukcióhoz  és  a  települések  közötti 

összehasonlításhoz  azonban  elengedhetetlen  a  népszámlálási  fogalmak  tartalmi-kritikai 

elemzése, egy a korabeli viszonyokat leginkább tükröző háztartásfogalom meghatározása és 

alkalmazása, valamint az összeírók által a lajstromokon használt foglalkozási megnevezések 

tisztázása.

A lokális elemzésben nélkülözhetetlen segítséget jelentettek még az egyházi anyakönyvek 

mind  a  nominális  források  összekapcsolásánál,  mind  az  egyes  családok  demográfiai 

viszonyainak tanulmányozásánál.576 

572 A földtulajdon és az 1869. évi lajstromok együttes vizsgálatára lásd még Tóth Z. 1996. 9–22.
573 A  módszerre  Debrecen  példáján  lásd  Orosz  István  elemzését,  aki  az  1856-os  és  az  1876-os  kataszteri 
birtokrészleti jegyzőkönyveket vetette össze. (Orosz I. 1990. 27. skk.)
574 ŠNA  Parcelný  protokol,  katastrálného  územia  (Turna  nad  Bodvou)  ill.  „Torna  adóközség.  A  katasteri 
birtokívek összesítése 1884” OSZK Térképtár, Bv 186/1-12.  
575 ŠOBA KE, TŽ II.  Župný stály výbor 1867-1871. 62/534.sz.  (1867).  „Összeírási  kimutatása az országos  
közmunkának, melly 1868ik évben Torna mezőváros által teljesítendő.” Az összeírások alapelveire vonatkozóan 
lásd még az 1844. IX. tc.-t. („A közmunkák szabályozásáról.”)
576 ŠOBA KE Matriky. Turna n. Bodvou.
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A Torna  mezővárosi  háztartások  több  időmetszetre  kiterjedő  rekonstrukciójánál  és  az 

említett források alkalmazásánál, nominális összekapcsolásánál követett gyakorlatot néhány 

családtörténet  példáján  mutatom  be.  A  birtokos  paraszti  és  a  földtulajdonos  kézművesek 

háztartásaira vonatkozó vizsgálati eredmények minden egyes tornai család hasonló elemzésén 

alapulnak.

Esettanulmány (1):  Hegedűs József földműves nagygazda és templomgondnok

Az  1850/51-es népszámlálás idején feleségével, Darvas Teréziával, két nőtlen fiával és egy 

hajadon leányával élt egy lakófélháztartásban Tornán, a 2. sz. házban. (VI. sz. melléklet.) Két 

ökörrel,  két  tehénnel  és  tizenöt  juhval  rendelkezett  ekkor  a  népszámlálás  íveihez  csatolt 

állatösszeírás („Viehstands-Tabelle”) kimutatása szerint. (V. sz. melléklet.) 1855-ben idősebb 

fia,  Ferenc  22  évesen  megnősült  és  egy jómódú  földműves  gazda,  Juhász  István  22  éves 

lányát,  Klárát  vette  feleségül  a  197.  sz.  házból.  (1868-ban  Juhász  István  özvegye  egy 23 

holdas gazdaság felett rendelkezett: 18 kh szántóföld, 4 kh rét és 1 kh szőlő tulajdonosaként 

szerepelt a kataszteri íven.) 

Az  1857.  évi  népszámlálás  lajstroma  szerint  Hegedűs  József  és  felesége  együtt  élt  házas 

fiukkal  és  két  nem házas  gyermekükkel  egy  lakófél-háztartásban.  (IV.  sz.  melléklet.)  Az 

összeíró mégis néhány sor kihagyásával, bizonyos fokig a szülői családmagtól és házasulatlan 

gyermekeiktől elkülönítve írta össze a fiatal párt. Ez arra utalhat, hogy feltehetően a házon 

belül egy külön szobában, vagy a lakókamrában - nem a szülőkkel közösen - laktak. Hegedűs 

József földbirtokosként (‘Landbesitzer’) van feltüntetve, házas fia azonban csak az „egyébféle 

férfi személyek 14 éven felül” rovatban van bejegyezve, jelezve, hogy nem rendelkezett önálló 

-  az  apjáétól  független  -  gazdasággal  és  feltehetően  földművesként  dolgozott  a  családi 

gazdaságban.  Ha más foglalkozása lett  volna, vagy apjától  függetlenül gazdálkodott  volna, 

akkor apjától különálló lakófélként írták volna össze - önálló foglalkozását is feltüntetve. A 

tulajdon azonban osztatlanul a házbirtokos apa, Hegedűs József kezében összpontosult (ő volt 

„házbirtokos”), akinek a neve mellett két herélt ló, két ökör, két tehén, két borjú és négy sertés 

áll az állatállomány-kimutatásban.  

A  családfő  kisebbik  fia,  János  is  megnősült  25  évesen,  1863-ban,  Miliczky Teréziát,  Kis 

András  tornai  földműves  udvarnoki  születésű,  28  éves  özvegyét  vette  nőül,  aki  féltelkes  

gazdaság és egy ház felett  rendelkezett  1868-ban (10 kh szántó,  3 kh rét).  János nem lett 

tulajdonos, hisz Kis András tizenkét éves fia volt az örökös, de az özvegy férjeként nyilván a 

gazdaság  irányítását  is  átvette  és  így  bizonyos  fokig  függetleníteni  tudta  magát  apja 

gazdaságától. Ezt támasztja alá, hogy az 1868. évi közmunka-összeírásban már két igásállattal 

és két nap fogatos munkatartozással írták össze. A szülői gazdasághoz házassága és a szülői 

házból történő elköltözése után is kötődött, hisz az apja még nem „tett osztályt” az 1868-as 
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kataszteri  felmérés tanúsága szerint.  Ezt erősíti  az a tény,  hogy 1869-ben a 16. sz.  házban 

találjuk Jánost és családját, amely az 1868. évi kataszteri ív szerint szintén az apa, Hegedűs 

József  birtokában  volt.  Az  1867.  évi  közmunka-összeírásban  azonban  sem  Kis  András 

özvegyének,  sem Hegedűs Jánosnak a  neve nem található,  valószínű,  hogy 1863 és  1868 

között Hegedűs József házában éltek.577 Az 1869. évi lajstromon a 16. sz. házban Hegedűs 

János háztartása mellett még egy lakófél szerepel: anyai nagybátyja, Fekete Ferenc suszter és 

családja.  Szemmel  láthatóan ők a  rokoni  kapcsolat  ellenére  sem alkottak közös háztartást. 

Fekete Ferenc csak lakó volt a házban, és „házatlanként” csak három nap „kézi” közmunkára 

volt kötelezve. (Ez jelezte Hegedűs Jánostól való függetlenségét is.) Sem a tulajdon, sem a 

foglalkozási-termelési  közösség nem kapcsolta őket  össze.  A Hegedűs János háztartásában 

összeírt húsz éves szolga jelenléte mutatja, hogy a családciklusnak ebben a fázisában idegen 

munkaerőre szorult a háztartás.

Hegedűs József 1866-ban, 18 évesen adta férjhez lányát, Teréziát Rajhel Jánoshoz, egy tehetős 

tornai gazda 20 éves fiához. (Rajhel János 1868-ban, 22 évesen, már 15 holdas gazdaságot 

tartott  kézben.  A  földműveléshez  négy  ökör  igaerejével  rendelkezett  és  háztartása  egy 

szolgával és egy szolgálóval egészült ki az 1869-es lajstrom tanúsága alapján.)  

Az  1869-es  népszámlálás  idejére  már  csak  a  legidősebb  fiú  és  családja  maradt  az  öreg 

házaspárral  egy  háztartásban.  Az  összeíró  ugyan  elválasztotta  a  két  nukleáris  családot 

egymástól, és két elkülönített lakófél-háztartásban írta össze a őket, de ezt a „függetlenséget” 

a  kiegészítő  források  nem támasztják  alá.  (I.  sz.  melléklet.)  Mind  az  1867-es  és  1868-as 

közmunka-összeírásban,  mind  az  1868-as  kataszteri  birtokíveken  Hegedűs  József  neve 

szerepel egyedül.  (II.  sz.  és III.  sz.  melléklet.)  Idős kora ellenére nem osztotta fel birtokát 

gyermekei között és nem vonult vissza, hogy átadja a gazdaságot és a háztartás vezetését az 

idősebb fiának. 

1868 és 1884 között azonban Hegedűs József „osztályt tett” gyermekeivel még halála előtt. Ez 

tükröződik az 1884. évi kataszter összesítő birtokíveiben. Ennek idős korán kívül több oka is 

lehetett:  meghalt  idősebb  fia,  Ferenc,  és  kisebbik  fiának  önálló  gazdálkodása  nem  volt 

biztosítva, hisz Hegedűs János mostohagyermeke, Kis András örököse ekkorra már maga is 

nagykorúvá vált. A 27 kh birtokot négy részre osztotta Hegedűs József: egy részt továbbra is a 

maga kezében tartott  (6,7 kh szántó, 1,5 kh rét,  0,3 kh legelő) és a ház, valamint  a hozzá 

tartozó belsőségek szintén az ő neve mellett szerepelnek; idősebb fia özvegye nevén hasonló 

birtokállományt találunk (7,4 kh szántó, 2 kh rét, 176 négyszögöl szőlő); kisebbik fia 4,5 kh 

szántót és 1,5 kh rétet kapott az osztozkodáskor, a 16. sz. házban azonban továbbra is csak 

577 Sajnos az időmetszetek közötti  háztartásszerkezeti  változásoknak csak  kisebb részére  deríthetünk fényt  a 
minden háztartásra kiterjedő kvantitatív források segítségével. Az egyes időmetszetek háztartásai – háztartásfő 
korcsoportja szerinti – dinamikus elemzése nem oldja meg a problémát, mert a népszámlálások közötti időszak 
változásai  rejtve maradnak.  A háztartáshoz  tartozó rokonok számának fluktuációjára,  időszakonkénti  el-,  ill. 
visszaköltözésére, azaz kvantitatív forrásokkal való „követhetetlenségére” lásd Barry Reay már idézett munkáját.
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lakott,  a  ház  nem  került  tulajdonába;  Terézia  a  fenti  három  birtokrész  és  az  1868-as 

„egészbirtok” különbözetét kaphatta: 3,7 kh szántót az osztáskor (ennyivel gyarapodott Rajhel 

János szántóföldje 1884-re) és 700 négyszögöl szőlőt, amelyet feltehetően már korábban, még 

hozományként kapott.

Az  esettanulmány  tapasztalatai  ugyan  nem  mindenben  általánosíthatók  a  tornai 

birtokos  paraszti  háztartások  összességére,  de  a  háztartásfőség és  a  birtokmegosztás 

kérdésében mégis tipikusnak mondható – az amerikai kivándorlást megelőző időszakra nézve 

– az a gyakorlat, hogy a tulajdonos (férfi) háztartásfő haláláig nem vonult vissza és nem adta 

át a földbirtokot örököseinek, jóllehet a gazdálkodás terheit idős korában már nem ő viselte.

Esettanulmány (2):  Holecskó István földműves gazda és tímár

Eltekintve  a  négy  20  hold  feletti  kézműves-birtokostól,  Holecskó  István tímár  volt  az 

egyedüli a mezővárosi kézművesek közül, aki féltelket (13 kh) művelt 1868-ban, s így maga is 

a  „telkes  gazdák”  közé  tartozott.  1852-ben  épphogy  megelőzi  a  legkisebb  jövedelmű 

iparosokat (2 frt 9 kr.) iparadója tekintetében. 1850-ben, 27 évesen nősült, utcájuk, a Zsarnó 

utca túloldalán lakó Tóth György fazekas leányát, Borbálát vette el 1850-ben578. Első felesége 

halála  után az  áji  Polácskó  Máriával  kötött  házasságot.  1857-ben a  99.  számú házban élt 

feleségével  és  felesége  hajadon  húgával.  (Kisfiukat,  Istvánt,  aki  ekkor  már  ötéves  volt 

feltehetően ők sem „vallották be” az összeírónak, mert a lajstromban nincs nyoma, az pedig 

kevéssé  valószínű,  hogy  ebben  az  életkorban  máshol  lett  volna  összeírva.579)  A  házban 

jelenlévő  másik  lakófél,  öccse,  Antal  volt,  akit  feleségével  és  csecsemőkorban  lévő 

kisleányával  együtt  írtak  össze,  hármójukon  kívül  még  egy  szolgálót  tüntettek  fel 

háztartásuknál  a  helységbeli  idegenek kimutatásában.  A ház tulajdonosa a lajstrom szerint 

István  volt.  Állatállományuk  azonban  már  megosztva  van  feltüntetve  a  helységbeli  

marhaszám táblájában. Istvánnál 2 ökör, 2 tehén, 2 borjú és 3 sertés, míg öccsénél csupán 1 

tehén  és  2  sertés  állt  az  összeírásban.  Feltehetően  közösen  gazdálkodtak  (mindketten 
578 A  mezőváros  térszerkezetére,  a  házak  és  a  beltelkek  elhelyezkedésére  több,  a  Kassai  Állami  Körzeti 
Levéltárban őrzött térkép nyújtott eligazítást. A vizsgált időszakra nézve a leghasználhatóbbnak mégis az 1868. 
évi kataszteri felmérés idején készített térkép bizonyult, amelyet a szlovákiai kárpótlás során még néhány éve is 
használtak, s magam is csak Szepsiben, (Moldava nad Bodvou) a Földhivatalban jutottam hozzá.
579 Az 1857. évi  Fölvételi ív szerkezetileg 5 főcsoportra tagolódott (I. Vallásuk, II. Hivatásuk és keresetük, III. 
Életkoruk, IV. Családi állapotuk és V. Jelen- illetve távollétük alapján), amelyből a legterjedelmesebb az életkor 
csoportosítása  (23  rovat),  s  ezen  belül  is  a  férfiak  életkor  szerinti  bontása  (16  rovat)  volt.  Az  osztrák 
abszolutizmus  újoncutánpótlási  szempontjait  a  nép  nyilván  nem  tudta  eléggé  átérezni,  s  több  esetben 
bizonyítható,  hogy  születésüktől  fogva  eltitkoltak  fiúgyermekeket,  feltehetően  azzal  a  nagyon  is  racionális 
megfontolással, hogy aki meg sem született, azzal a következő számláláskor nem kell elszámolni, s végső soron 
újoncnak sem állíthatják később. Ez a gyakorlat  nyilván közösségi stratégia volt, s azt mutatja, hogy a helyi 
elöljárók részt vehettek a népszámláláson, ellen is jegyezhették az íveket, de elsősorban mégis saját közösségük 
érdekeit képviselték. A passzív rezisztencia egyik lokális megnyilvánulási formáját kell ebben is látnunk.
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földbirtokosok a fölvételi íven), de családjaik és háztartásuk fogyasztás tekintetében elkülönült 

egymástól. 1869-ben Antal családja helyett, egy másik rokont Holecskó Andrást és családját 

írták össze István  és  második  felesége,  valamint  annak árva unokahúga után.  András  Kis 

Erzsébetet, István első feleségének húgát vette nőül, s szemmel láthatóan betagolódott a 15 

évvel  idősebb  István  családjába.  Egy  háztartást  –  funkcionálisan  törzscsaládot  –  alkottak 

ekkor. Az összeíró folyó számozással sorolta fel a háztartáshoz tartozó hét személyt, akik egy 

szobán és egy kamrán osztozkodhattak. Mind a közmunka,  mind a kataszteri  kimutatásban 

egyedül  Holecskó  István  neve  szerepel,  ami  azt  erősíti,  hogy a  két  család  egy  háztartást 

alkotott. Az 1857-ben eltitkolt fiú időközben legénnyé serdült, és 1869-ben már Szilbert János 

szűcsmester  házában  írták  össze  segédként,  azaz  ha  szakmában  is  maradt,  mégsem  apja 

mesterségét  folytatta  tovább.  Házasságával  (1875)  azonban  tovább  erősítette  a  módosabb 

birtokos paraszti réteghez tartozásukat: Fekete István  féltelkes  földész (Pozsgai 2000a: 211) 

leányát vette nőül.

Esettanulmány (3):  Szlovenszki János mészáros és gazda

Szlovenszki János mészáros apja Engel Zsuzsannát feleségül véve eresztett gyökeret Tornán. 

Idősebb  Szlovenszki  János  lehetett  tehát  a  mezővárosi,  igen  tehetős  mészáros-dinasztia 

alapítója.  Fia,  János  még  ágostai  hitvallásúként  vette  el  feleségül  a  tornai  születésű  és 

katolikus Juhász Katalint. (A Szlovenszki család eredeti nemzetiségi hovatartozását illetően a 

családnév  is  útbaigazít,  bár  önmagában  nem  vehető  alapul.)  A  második  generációs 

Szlovenszki János fiai azonban már mindannyian katolikus hitre tértek. Szlovenszki és utódai 

nemcsak beilleszkedtek a mezőváros társadalmába, hanem néhány generáció leforgása alatt a 

legmódosabb családok közé, a tornai „gazdasági elitbe” emelkedtek. Legalább egy fiú mindig 

az atyai ipart vitte tovább (a keresztnévvel együtt), s ez mindig – mezővárosi viszonylatban – 

jelentős földbirtokkal párosult. Ifj. Szlovenszki (III.) János már házasságában is egy megyei 

tisztviselő (jóllehet csak a megyei kulcsár) leányát vette nőül. Fiatalabb öccse, Ferenc azonban 

már  nem adta  alább a  városi  bíró,  Molnár  János leányánál,  aki  –  s  ez talán a  döntőbb – 

Peregrin  János  kovács  és  nagygazda,  a  mezővárosi  gazdasági  elit  egyik  legmarkánsabb 

alakjának  unokája  volt  egyben.  (Ferenc  „mellesleg”  maga  is  kovács  volt,  ami  nyilván 

majdnem kötelező  kellék  lehetett  ahhoz,  hogy „posszibilis”  vőjelöltté  legyen.  Az  idősebb 

öccs, Károly szintén mészárosságra adta a fejét, s fivérével, Ferenccel együtt,  ugyanazon a 

napon tartották lakodalmukat  (1882.  november  27-én),  amelyen  a  mezővárosi  elit  minden 

tagja  jelen  lehetett,  s  ha  nem is  hetedhét  országra,  de  Felső  járásra  szóló  lakodalmukat 

bizonyára sokáig emlegették.
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Esettanulmány (4):  Peregrin János kovács és nagygazda

Peregrin János migráns kovács vitathatatlanul az egyik leglátványosabb migráns- kézműves 

karriert futotta be néhány évtized alatt. Az Abaúj megyei Pányon született és az anyakönyv 

tanúsága  szerint  a  Torna  megyei  Görgőn működött  mezővárosi  megtelepedése  előtt.  Első 

felesége – Vanyó Erzsébet – is oda köthette. Második feleséget az Abaúj megyei  Csécsről 

választott, s 1852-ben már a 6. helyen állt iparadója tekintetében (13 frt) és 4 legényt, valamint 

egy inast is foglalkoztatott ekkor. 1857-ben a földbirtokosok közé sorolták. Feleségével és két 

leányával élt egy háztartásban, valamint két „legénykorú” inas és egy szolga egészítette ki a 

háznépet,  a  műhely és a gazdaság körüli  teendők ellátására.  Fia,  a  16 éves István Görgőn 

kovácsinaskodott a népszámlálás időpontjában. Állatállománya 2 ló, 2 ökör, 3 tehén, 3 borjú 

és 5 sertés volt ekkor. Fia 1866-ban Simonyák Teréziát, egy udvarnoki földész leányát vette 

feleségül  és  vitte  apja  házába.  1867-től  kezdődött  a  családi  tragédiák  sora,  amely  két  év 

leforgása alatt megfosztotta az idősödő mestert mindhárom gyermekétől. Istvánt 1867. május 

10-én egy súlyos „törés” (ruptura) vitte el. Apja ekkor fiatalabb lányát, Erzsébetet és férjét, 

Molnár János benyót  magához fogadta házába (fiú örököse nem lévén). Molnár János egy 

mezővárosi földműves család sarja volt, s maga is jelentős karriert futott be a mezővárosban. 

Fia halála után 4 hónappal  (1867.  09.  11.),  idősebb leányát,  Juliannát  tífusz ragadta el  és 

ugyanebben  a  betegségben  (ha  hihetünk  a  korabeli  diagnózisnak)  hunyt  el,  legkisebb 

gyermeke Peregrin Erzsébet is 1869. augusztus 27-én. Az 1869. évi népszámlálási lajstromon 

már ez a helyzetkép tárul elénk: a 61 éves mester feleségével, özvegy vejével és unokáival 

(Erzsébet gyermekeivel) együtt alkotnak egy csonka törzscsaládot. Két kovácslegény és egy 

iskolás árva gyermek volt  még jelen ekkor háztartásukban. Peregrin a mezőváros második 

legnagyobb gazdája volt (Csontik Lajos után következett) 1868-ban és 1884-ben is. Vagyoni 

helyzetét és gazdasági pozícióit jól mutatja az 1871. évi virilisösszeírás, ahol a mezővárosi 

rangsorban  a  nyolcadik  volt,  kézműves-gazda  azonban  csak  egy  tudta  megelőzni,  a  már 

többször is említett Csontik Lajos.580

A  rekonstruált  birtokos  paraszti  háztartások  –  a  családok  életciklusának  megfelelő  – 

fázisait, az említett családtörténetek módszere alapján mutatom be. (Lásd a Függelék XXVIII. 

táblázatát.)  A háztartásfőket  az  1869.  évi  népszámlálás  lajstromai  alapján tüntettem fel,  a 

földtulajdon nagyságát  pedig az 1868. évi  kataszteri  felmérés  alapján.  A birtokos paraszti 

családok életciklusait a három népszámlálás időmetszetei  alapján mutatom be. A szögletes 

zárójelben  lévő  házszámok  arra  utalnak,  hogy  az  adott  háztartásfő  és  családja  melyik 

háztartásból vált ki vagy tagolódott be életciklusa egy szakaszában. Az üresen hagyott helyek 

580 ŠOBA KE, TŽ II. 637/1871 (kr. 57).
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vagy azt jelentik, hogy a háztartásfő és családja nem kontinuus tornai lakos vagy pedig nem 

lehetett a háztartás összetételét (1850) kielégítő biztonsággal megállapítani. Az 1857-es és az 

1869-es  népszámlálás  eredményei  alapján  külön  is  bemutatom  a  két  időpont  közötti 

háztartásszerkezeti változásokat.

A 65 háztartásból 44 vizsgálható mind a három időmetszetben.  A 44 birtokos paraszti 

háztartás több mint kétharmada (70,5%) a három időpont közül legalább egyszer teljes vagy 

csonka törzscsalád,  oldalági vagy összetett  családháztartás  volt  családciklusa  valamelyik 

szakaszában.  Az  összetettebb  háztartástípusok  közé  soroltam  tehát  a  csupán  egy  valós  

családmagból és családtöredékekből álló háztartásokat is, mert ezek a családciklus egymást 

követő, demográfiai események által meghatározott szakaszai, és merev szétválasztásuk – az 

alapján,  hogy házaspár  vagy özvegy  állt-e  a  háztartás  élén  –  éppen  a  háztartásszerkezeti 

változások  irányát  és  ciklikusságát  fedné  el.581 A  háztartások  csoportosításánál  tehát  nem 

tartottam  célravezetőnek  a  lasletti  tipológia  alkalmazását,  mert  a  háztartások  leíró 

csoportosítása nem erősítette  meg alkalmazhatóságát  a vizsgált  régió társadalmára.  Bár az 

egyenlő öröklés a törzsörökléssel szemben Nyugat-Európában is több helyütt volt általános 

gyakorlat, a tornai régióban – és a magyar etnikumú települések többségében – azonban a fiú 

utódok egyenlő öröklésének a szokásjogi normáján kívül a háztartásfő visszavonulásának a 

gyakorlata sem honosodott meg. Az öröklési-birtokátadási gyakorlat e két elemének együttes 

jelentkezése  azt  eredményezte,  hogy  az  osztó  öröklés  ellenére  –  amely  a  nyugat-európai 

régiók döntő többségében a nukleáris családok dominanciáját eredményezte – a törzscsaládok, 

ill.  a  több  rokon  családból  álló  összetettebb  háztartásformák  váltak  a  háztartásciklus 

meghatározó  elemeivé.  A  lasletti  tipológia  különösen  érzéketlen  a  háztartásszerveződés 

családciklusok szerinti dinamikájának az érzékeltetésére. A  háztartásfőség nagyon lényeges 

vonása  volt  a  tornai  régióban,  hogy  férjük  halála  után  az  özvegyasszonyok  vették  át  a 

háztartás  vezetését  még  akkor  is,  ha  házas  gyermekük  is  velük  élt.  A  lasletti  „fölfelé 

kiterjesztett családos háztartásnak” teljesen más a tartalma, ha az özvegy  a háztartás élén állt 

ill. ha mint eltartott a fiatal család után írták össze. A lajstromokon háztartásfőként megjelenő, 

illetve  a  fiatal  házaspár  családja  után  álló  özvegyasszony  tartalmilag  nagyon  lényeges 

különbségét nem képes érzékeltetni a kiterjesztett családos háztartás típusa.582 Éppen ezért ezt 

581 A  háztartásciklus  alakulása  a  családtagok  egyéni  életciklusai  által  meghatározott.  A  „növekedés” 
(összetettebbé válás)  és a „lebomlás” (nukleáris vagy bővített  nukleáris családdá alakulás) szakaszaira és az 
egyes fázisok időtartamára lásd Chayanov, A. V. 1966. 56-61. és Heilig B. 2000b.
582 A  lasletti-rendszer  kritikájára  lásd  Berkner  1975.  721-738.  Peter  Laslett  (és  munkatársai)  részlegesen 
revideálták az elsősorban angol adatokon nyugvó háztartásszerkezeti  hipotézisüket különösen a kontinentális 
európai régiókra való alkalmazhatóságát illetően, de ez a tipológia lényegi változását nem eredményezte. Laslett, 
P.-Wachter, K. W.-Laslett, R. 1978. 67-80. ill. Laslett, P. 1978. 89-111.
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a  típust  a  bővített  nukleáris  család  háztartási  csoportjába  soroltam.  Az  özvegyek  vezette 

háztartások  jelentőségére  elég  az  1869.  évi  adat:  a  22  szülő–házas  gyermek  típusú 

háztartásból hatban özvegyasszony állt a háztartás élén.

Fontosnak  tartom  azonban  a  lasletti  tipológia  felhasználásával  készült  kutatási 

eredmények  és  a  tornai  települések  család-  és  háztartásszerkezetének  összevethetőségét. 

Disszertációmban azonban elsősorban a módszertani és forráskritikai szempontokat tartottam 

szem előtt,  és nem a lasletti  tipológiával  való tételes összehasonlítást.  Az életciklus egyes 

fázisait nem a többitől független különálló típusokként, hanem a demográfiai körforgás egy-

egy  –  az  előző  szakaszból  létrejövő  –  szeleteként  fogtam  fel.  Az  egyes  időmetszetek 

összehasonlító  elemzése  megerősítette  a  regionális  vizsgálati  szint  eredményeit,  és  egy  a 

nyugat-európai  társadalomfejlődéstől  és  paraszti  háztartásszerveződéstől  lényegesen  eltérő 

gyakorlatot mutatott. Ezért nem tartottam megfelelőnek a lasletti tipológia csoportjainak és 

alcsoportjainak  fenntartás  nélküli  alkalmazását,  mert  nagyon  lényeges  társadalomfejlődési 

sajátosságokat hagyott volna rejtve, és háztartásszerkezeti jegyeket kevert volna össze. Nem 

használom tehát a „kiterjesztett családháztartás” fogalmát, és másképpen használom a több 

valós, illetve egy valós és egy vagy több nem valós családmagból álló háztartás fogalmát. 

A három időmetszet mindegyikében bemutatom – a rekonstruált háztartások alapján – 

az  egyes  háztartástípusok  gyakoriságait.  Az  összetettebb  háztartástípusok  aránya  egy-egy 

időmetszetben is igen jelentős (III.–V.). 1869-ben a vizsgált 65 háztartásból 25 (38%) volt a 

törzscsalád,  az  oldalági  családok  vagy  az  összetett  családháztartások  típusfőcsoportjába 

sorolható.

A csonka vagy a teljes törzscsalád valamelyik típusa 22 háztartásnál fordult elő a 65-ből 

(34%), s ez önmagában is a törzscsaládforma központi jelentőségét mutatja a birtokos paraszti 

háztartásoknál.  Ezt  jól  szemlélteti  a  63.  táblázat  is,  amelyből  egyértelműen  látszik  a 

bonyolultabb összetételű háztartások és a földbirtok nagysága közötti összefüggés. A teljes 

törzscsalád típus az egész és féltelkes  gazdák mintegy harmadánál  fordult  elő,  akiknél  az 

összetettebb háztartástípusok aránya (III. A, B., IV., V.) már meghaladta az 50%-ot 1869-ben.
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18. diagram. A három időmetszet háztartástípusai583
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63. táblázat. Birtokos paraszti háztartások összetétele 1869-ben

Birtokos paraszti háztartások Tornán, 
1869-ben (népszámlálás)

Birtokos paraszti háztartások Tornán 1868-ban 
(kataszter felmérés, 1868)

egész- és 
féltelkes negyedtelkes összesen

Nukleáris család 14 21 35
Bővített nukleáris család 2 3 5
Szülő – házas III. A. 10 6 16
   gyermek (törzscsalád) III. B. 4 2 6
Oldalági családok 2 0 2
Összetett családháztartás 1 0 1
Egyéb 0 0 0
Besorolhatatlan 0 0 0

Összesen 33 32 65

19. diagram. Telekhányad és háztartástípus összefüggése 1869-ben

583  Szembetűnő 1850-ben a bővített háztartások típusának hiánya, amelyet részben az 1850. évi népszámlálás 
már említett háztartásfogalom használata és összeírói gyakorlata magyarázhat. 
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A birtokos paraszti háztartásciklus egyes fázisainak egymásba fonódása jól látható a 20. 

diagramon. A diagramon feltüntettem a törzscsaládokban élő fiatal házaspárokat (2. szint). Itt 

ragadható  meg  legjobban,  hogy a  fiatal  házasok alkotta  másodlagos családmagok  a  fiatal 

családfő életciklusának mely szakaszára (25–40 éves) jellemzőek. Sajnos a kis esetszám nem 

teszi lehetővé a többi összetettebb típus szemléltetését,  de a fázisok közötti átmenet így is 

világosan kivehető. 

20. diagram. Torna mezőváros birtokos paraszti háztartásai a háztartásfők korcsoportjai szerint 1869-ben

25-
29

30-
34

35-
39

40-
44

45-
49

50-
54

55-
59

60-
64

65-
69

70-
74

Bõvített

Összetett

Törzscsalád (2. szint)0

1

2

3

4

5

6

7

8

Bõvített
Oldalági
Összetett
Törzscsalád (1. szint)
Törzscsalád (2. szint)
Nukleáris

251



D. A mezővárosi birtokos paraszti háztartások mikroszintű elemzésének főbb 
összefoglaló eredményei

1.  A tulajdon és  a  tulajdonosi  státus  jelentette  a  gazdasági  alapját  az  önálló  háztartás 

alakításának.

2. Az öröklési jogszokások és a birtokátadási-vagyonmegosztási gyakorlat meghatározó 

érvénnyel bírtak a tulajdon megszerzésének módjára és idejére vonatkozóan.

3.  Az  összetett  háztartások  és  különösen  a  törzscsalád  forma  központi  jelentősége  a 

birtokos paraszti háztartásciklusokban közvetlen összefüggésben állt az uralkodó, a fiú utódok 

között többnyire egyenlő mértékben „osztó” öröklési gyakorlattal. A leány utódok általában 

csak kisebb mértékben (a kiházasítás mértékéig) részesedtek. (Néhány esetben azonban már a 

fiú és leányutódok egyenlő arányú öröklése is előfordult.) A házasság után általános volt a 

patrilokális megtelepedés. 

4. A birtok felosztása az utódok között általában csak a tulajdonos-háztartásfő, a gazda 

halála után történt meg. A háztartás vezetését a gazda halála után többnyire az özvegye vette 

át  egészen  addig,  ameddig  több  házasulatlan  gyermeke  is  együtt  élt  vele  (esetleg  házas 

gyermekén és családján kívül) egy háztartásban.

5. Az apa és fiú (fiai) közötti  kapcsolat nagyon erős gazdasági kötelék volt,  hisz a fiú 

utódok  legfőbb  földszerzési  lehetősége  az  öröklés  volt,  ezért  a  családi  gazdaságban  való 

szerepvállalás  jelentős  kényszerítő  erőt  is  jelentett;  ez  a  kötelék  az  összetettebb 

háztartásokban  és  különösen  a  törzscsalád  különböző  formáinak  gyakoriságában  jutott 

kifejeződésre (az apa többnyire haláláig megmaradt a birtok tulajdonosának).

6.  A  házas  fivérek  háztartási  közössége  nem  volt  jellemző.  Apjuk  és  anyjuk  (az 

özvegyasszony-háztartásfő)  halála  után  gyakorinak  tekinthető  közös  gazdálkodásuk,  de 

háztartási  elkülönülésük  –  még  ugyanabban  a  házban  is  –  jellemző  vonása  volt  a  tornai 

parasztságnak,  jóllehet  ez  alól  is  voltak  kivételek.  A  házas  leszármazottak  fokozatos 

önállósulása a külön kenyérre menéssel vehette kezdetét, s az atyai vagy atya halálát követő 

birtokosztály után a különálló gazdálkodás lehetett a folyamat vége, de nagyon sok és színes 

közbülső megoldás létezett, melyek közül jó néhányat a gazdasági együttműködés kényszere 

(igásállatok hiánya, sok helyen szétszórt parcellák stb.) szült.

7. A fiúk egyenlő öröklése – ha ez nem is jelentett  mindig azonos arányú örökséget – 

gyorsan  a  birtokok  életképességét  veszélyeztető  elaprózódáshoz  vezetett.  Több  különböző 

stratégia létezett  a  folyamat  kivédésére,  de  a  leghatásosabb  módszer:  „az  egy  örökös” 
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kijelölése mégsem ment át a gyakorlatba az amerikai kivándorlás időszaka előtt,  és még a 

századfordulón  is  kivételes  jelenség  volt.  Az apai  örökségből  minden  fiú  részt  kért,  és  a 

módosabb gazdacsaládoknál a lányok is kaptak földet az „osztálykor”.

8. A lehetséges stratégiák a település elhagyása, illetve a  vőnek áll(ít)ás voltak, de ezek 

nem voltak képesek megoldani a századfordulóra egyre erősödő „öröklési nyomást”, másrészt 

a módosabb birtokos paraszti családoknál csak néhány esetben fordult elő, hogy a gazdafiú 

vőnek ment volna: a települési szintű endogámia a birtokos paraszti családoknál általános volt 

még  a  mezővárosban  is;  a  település  elhagyása  is  ritka  volt  körükben. Ez  a  gyakorlat 

fokozatosan gazdálkodási válsághoz vezetett, hisz a birtokosztódás nyomán csak kevés örökös 

volt képes az atyai örökségnek megfelelő birtoknagyságot újra elérni.

VII. ÖSSZEGZÉS

1. Torna megye regionális társadalomtörténeti kutatása

A. Torna megye településeinek összehasonlító vizsgálata és főbb forrásai

A  kutatás  célkitűzései  közé  tartozott,  hogy  lehetőleg  nem  aggregát  adatokra,  hanem 

amennyire  lehetséges  személyi  szintű  forrásokra  alapozva  vizsgáljam  egy  alapvetően 

agrárrégió  társadalmának  változásait,  bevallottan  azzal  a  szándékkal,  hogy  az  országos 

folyamatokat,  jelenségeket  a  regionális  és  a  lokális  szintű  elemzések  eredményeinek 

segítségével jobban megérthessem. Nagyon fontos volt a földrajzi adottságok megismerésén 

túlmenően  a  régió  településeinek  jogi,  birtoklásszerkezeti  sajátosságait  megismerni,  ahhoz 

hogy  a  jobbágyparaszti  társadalom  különbségeit,  a  paraszti  mobilitás  lehetőségeit  jobban 

megérthessük.  A  18.  században  az  úrbérrendezés  iratanyaga  volt  az  egyik  kiemelkedő 

forráscsoport, melynek segítségével az úrbéres népességen túl a jobbágyparaszti társadalom 

életmódjáról  is  beható  ismeretekhez  lehetett  jutni  a  jobbágyfelszabadítást  megelőző 

időszakban  (kilenc  pontos  vizsgálat).  A másik  kiemelkedő  18.  századi  forráscsoport  a  II. 

József-féle népszámlálás fennmaradt Torna megyei  községsoros dokumentációja,  amelynek 

segítségével  a  megyei  népesség  létszámát  a  legmegbízhatóbban  meg  lehetett  határozni,  s 

egyes  társadalmi-foglalkozási  csoportokra  nézve,  valamint  a  háztartások  összetételére 
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vonatkozóan  is  alapvető  forrásnak  bizonyult.  A  19.  század  első  feléből  két  kiemelkedő 

összeírást  használtam a  disszertáció  elemzéseiben:  az  1828.  évi  országos  összeírást  és  az 

1850.  évi  népszámlálást.  Az  1828.  évi  összeírás  összevetése  az  úrbéri  tabellával  és  az 

„észrevételek” összehasonlítása a „kilenc pontos” vizsgálat válaszaival több szempontból is 

nagyon  hasznos  volt,  s  elmélyítette  a  tornai  paraszti  és  nem paraszti  társadalomról  addig 

rendelkezésre  álló  ismereteket.  Az  1850.  évi  népszámlálás  értéke  különösen  abban 

mutatkozott meg, hogy a nemzetiségi adatainak a segítségével a 19. századi Torna megyei 

etnikai  viszonyok  legalább  hozzávetőleges  körülhatárolása  elvégezhető  volt,  s  az  1881-es 

népszámlálás  anyanyelvi  adataival  való  összevetése  pedig  bebizonyította,  hogy  a  kétféle 

adatsort nem lehet közös nevezőre hozni.

A Torna megyei társadalom 19. századi vizsgálatának legkiemelkedőbb forráscsoportja az 

1869. évi népszámlálás nominális háztartási lajstromai, amelyek alapján egy olyan személyi 

szintű,  integrált  számítógépes  adatbázis  felépítése  vált  lehetővé  –  amelyhez  kiegészítő 

nominális  kontroll-forráscsoportként  az  országos  közmunka-összeírásokat  rendeltem  –, 

amelynek  forráskritikai  korrekciója  után  a  vármegye  társadalmának  történeti  szociológiai 

mélységű elemzését tette lehetővé. Erre példaként a legnagyobb létszámú társadalmi réteg, a 

tornai  parasztság  család-  és  háztartásszerkezetének  jellegzetességeit  mutattam  be 

részletesebben,  melyek  markánsan  eltértek  a  nyugat-európai  háztartásszerkezeti 

sajátosságoktól. Torna mezőváros lokális esettanulmányának mikroszintű elemzéséhez olyan 

kiegészítő,  személyi  szintű  forráscsoportokat  is  felhasználtam  (1850.  és  1857.  évi 

népszámlálások lajstromai,  1868. és 1884. évi kataszteri  felmérés eredményei,  az országos 

közmunka-összeírás  több  évből  származó  jegyzékei,  egyházi  anyakönyvek),  amelyek  a 

háztartásfő személyén keresztül összekapcsolhatók voltak egymással.

B. A tájföldrajzi, geomorfológiai adottságok

A régió  településeinek  nagyobb  része  a  földművelés  terén  többnyire  rossz  adottságokkal 

rendelkezett, mert többségük a Gömör-Tornai Karsztvidéken feküdt, és a karsztos, szikes talaj 

nem  kedvezett  a  szántóföldi  termelésnek.  (Lásd  a  21.  diagramot  és  a  Függelék  XXVI. 

Táblázatát.) A diagramból látható és a Függelék táblázatából részletesen is megállapítható, 

hogy a szántóföld összesített aránya a megye településein mindössze 27,1% volt a 19. század 

közepén, míg az erdők majdnem a felét tették ki a megye használható földterületének. A rétek 

aránya  pedig  csupán  12,4%  volt.  A  rétek  közül  már  a  18.  század  végi  kilenc  pontos 

vizsgálatban  megemlítették,  hogy ritka  volt  közülük  a  kétszer  kaszálható,  s  több  esetben 
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panaszolták a termékenyebb Bódva melléki öntéstalajokon lévő rétek általános kártételeként a 

Bódva  áradását.  Voltak  olyan  települések,  ahol  a  réten  termett  széna  és  sarjú  nem  volt 

elegendő a  marhák és lovak kiteleltetésére,  s  a szomszédos,  bővebb határú vagy nagyobb 

rétekkel bíró településektől béreltek legelőket, vagy vásároltak szénát (pl. Szádelő). 

A karszt  magterületein  az  igen tagolt  domborzat,  a  hegyes-dombos  határok,  a  gyenge 

termőképességű  talajok,  a  talajerózió  és  a  nem túl  kedvező,  hűvös  éghajlat  a  szántóföldi 

termelés  eredményességének  legfőbb  akadályát  jelentette.  Az  erdőgazdálkodás  és  a 

szőlőművelés viszont sok településen igen régi időkre ment vissza, s a szántóföldi termelés és 

az  állattenyésztés  után  –  olykor  azokat  megelőzve  –  a  legfontosabb  jövedelemszerző 

tevékenységek voltak. A fakitermeléshez, s a különböző fából készült eszközök előállításához 

kedvezőek voltak az adottságok: hatalmas erdőterületek és a települések több mint felében 

szőlőművelésre  alkalmas  dombok  és  hegyek  biztosították  a  szántóföldi  mezőgazdálkodás 

alternatíváját.  Az  alacsony  színvonalú  mezőgazdasági  termelés  mellett  kiegészítő 

jövedelemforrást jelentett a helyi természeti adottságok kihasználása: a mész- és szénégetés, s 

fuvarozásuk, a szomszédos hámorok és huták munkalehetőségei, a szekerezés, az Alföld és a 

Felvidék közötti rendszeres terménykereskedelem. 

21. diagram. Torna megye településein a művelési ágak megoszlása a 19. század közepén

Torna megye  műve lé si ágainak megoszlása (1865)
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A  megye  18–19.  századi  birtoklástörténetének  szempontjából  a  középkori  és  koraújkori 

előzmények áttekintése azért volt fontos, mert a szádvári uradalom és a tornai uradalom 15. 

századi Torna megyei birtokállománya nagyfokú állandóságot mutatott a századok folyamán, s 

15.  századi  uradalmi  jószágok és  a  18.  századi  nemesi  birtoklásszerkezet  összehasonlítása 

számos  következtetés  levonását  tette  lehetővé.  A  Mária  Terézia-féle  úrbéri  összeírások 

eredményei azt támasztották alá, hogy a szádvári és a tornai uradalomhoz tartozó települések 

kontinuitása – a török kor időszakától eltekintve – jellemzőnek mondható a 15. és a 18. század 

között.  A  szádvári  uradalom  18.  század  végi  és  a  Bebek-birtokok  15.  század  eleji 

összevetéséből  kiderült,  hogy  Almás,  Jablonca,  Körtvélyes,  Derenk,  Szögliget,  Szilas, 

Szentandrás (Kovácsi pusztával),  valamint Vendégi és Hidvégardó a 18. század végén is az 

Esterházyak  kezén  lévő  uradalom  törzsbirtokai  voltak  –  s  csak  néhány  településsel,  így 

Borzovával és Görgővel egészültek ki az idők folyamán –, Perkupán, Szinben és Szilicén pedig 

csak részbirtokai voltak az Esterházyak hercegi ágának. A Csermosnya-völgyben fekvő három 

település (Hárskút, Dernő és Kovácsvágás) pedig, melyek a 15. században még Bebek-birtokok 

voltak, a 18. századra már a krasznahorkai Andrássy-uradalomhoz tartoztak. 

A tornai uradalomhoz tartozó 15. és 18. századi települések összevetésekor még nagyobb 

egyezést  tapasztalhattunk:  Horváti  kivételével  jóformán  változatlan  volt  a  18.  század  végi 

Keglevich-uradalomhoz tartozó települések összetétele. 

D. Kisnemesség

A megyében igen jelentős arányú kurialista, s különösen nagy számú armalista nemesség élt, 

együttes  arányuk  a 18.  század végén megközelítette  a  megye  népességének egytizedét.  A 

kisnemesi  birtoklás  igazán  nagy  jelentőségre  az  Alsó  járás  falvaiban  emelkedett,  ahol  a 

településeknek  nagyobb  része  volt  képes  megőrizni  önállóságát  a  királyi  uradalom 

terjeszkedésével, s később az uradalmak beolvasztási törekvéseivel szemben is.

Az  armalista  nemesi-kisnemesi  társadalom  túlnyomó  többsége  azonban  már  maga  is 

földműves  volt  a  19.  század  első  felében,  s  nagyobb  részük  a  birtokos  parasztság 

életszínvonalának megfelelő életmódot folytatott. Az Alsó járásban az 1813-as összeírás 235 

nemesi  családfője  közül  mindössze  58-at  írtak  össze  taksásnak,  amely  azonban  meglepő 

egyezést  mutatott  a  járás  adózó  nemességének  1788/89-es  összeírásával.  Ez  a  nemesi 

családfőknek tehát csak kevesebb mint a negyedét jelentette a 19. század elején. Minden jel 

szerint nagyobbrészt csak a jobbágytelken ülő armalista nemességet tudták megadóztatni, s 

azokat, akik jobbágytelküket is képesek voltak „megnemesíteni” nem tudták adózás alá vonni. 
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A  régebbi  eredetű  kurialista  családok  földbirtokainak  nemesi  jellegét  többnyire  nem 

kérdőjelezték meg.

E. Torna megye paraszti rétegei a jobbágyfelszabadítást megelőzően

Az  úrbérrendezés  időszakában  a  Felső  és  az  Alsó  járásban  vizsgálva  a  telki  hányadok 

megoszlását a különböző jobbágyparaszti telkes kategóriák között, megállapítható volt, hogy 

az Alsó járás falvaiban lényegesen nagyobb arányú volt a telekosztódás, mint a Felső járás 

településein. Amíg a Felső járásban a féltelkesek aránya még igen jelentős, majdnem 70%-os 

volt,  addig az Alsó járásban már  csak mintegy 43% volt  arányuk.  A negyedtelkesek,  s  a 

nyolcadtelkesek együttes aránya az Alsó járásban megközelítette a 40%-ot, míg a Felső járás 

településein  nem  érte  el  a  15%-ot  sem.  Az  adatokból  az  az  említett  uradalmi  stratégia 

rajzolódott ki, amely a jobbágytelkek osztódást kívánta meggátolni. Ennek egyik közvetlen 

következménye a zsellérek számarányának jelentős növekedése volt a Felső járás területén. 

Az  Alsó  járás  alacsonyabb  zsellérszáma  azzal  volt  szorosabb  összefüggésben,  hogy 

ezeknek a falvaknak a többségében a telekaprózódás jóval nagyobb mértékben haladt előre, 

mint a Felső járás településein. A 18. század végén a negyedtelkes és kisebb jobbágyhelyek 

aránya együttesen majdnem elérte a 40%-ot. A zsellérek számának a Felső járáséhoz hasonló 

arányú  megnövekedését  képesek  voltak  különböző  stratégiákkal  elkerülni,  hisz  itt  a 

jobbágytelkek felosztásának nem voltak olyan merev korlátai, mint a Felső járási települések 

esetében,  melyek néhány kivételtől  eltekintve a három uradalom valamelyikéhez tartoztak. 

Mindezt jól szemlélteti, hogy a jobbágyok száma 1771–1828 között az Alsó járásban 42%-kal 

nőtt, míg a Felső járásban mindössze 16%-kal. Ez pedig szoros korrelációt mutat a két járás 

eltérő népesedési arányaival. Az Alsó járás népessége ugyanis 1787 és 1850 között 36%-kal 

(évi átlagban 0,57%-kal) nőtt, addig a Felső járásé mindössze a felével, 18%-kal (évi átlagban 

0,29%-kal).

F. Fuvarosok, bányászok, szőlőmunkások

A 18. század végi kilenc pontos vizsgálatra adott válaszok településenkénti áttanulmányozása 

után  a  két  tornai  járás  lakóinak  eltérő  vásározási  szokásai  és  tevékenységformái  jól 

feltérképezhetők  voltak.  A  Felső  járás  legfontosabb  piacközpontjai  a  18.  század  utolsó 

harmadában:  Rozsnyó,  Szomolnok  és  Alsómecenzéf  voltak.  Szomolnokot  a  derenkiek 

kivételével  mindenütt  megemlítették  többségében  az  eladás  helyszíneként,  s  féltucatnyi 
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esetben  munkalehetőségként  is.  Alsómecenzéf  piacközponti  jelentősége  a  Felső  járás 

települései számra megelőzte Rozsnyót is, s Szomolnok után következett.

Az  Alsó  járáshoz  tartozó  falvakban  Rozsnyó  szerepe  hangsúlyosabb  volt,  a  21 

településből  14-ben  piachelyüknek  vallották,  s  Szomolnok  piacközponti  súlya  sokkal 

csekélyebb volt, mint a Felső járásban, melynek nyilván nagyobbrészt a földrajzi távolság volt 

az  oka.  Alsómecenzéf  előfordulása  a  válaszokban  szintén  kisebb  arányú,  de  még  mindig 

jelentősnek  tekinthető.  Az  igazán  jelentős  különbség  azonban  a  falvak  hangsúlyozott 

felvásárló-közvetítő  kereskedelmi  funkciójában  van.  Az  Alsó  járási  falvak  többségében 

Miskolc,  Sajószentpéter  és  Szikszó  együtt  fordult  elő,  s  minden  esetben  vásárlást,  vételt 

említettek. Tehát az Alsó járás falvaiban adott válaszokból e települések lakóinak közvetítő 

kereskedelmi  tevékenysége  magaslik  ki.  A  Felső  járási  uradalmi,  bányászati,  ipari 

tevékenységekhez  hasonló  kiegészítő  jövedelemszerzési  lehetőség  itt  nem volt,  viszont  az 

Alföld és a Felföld határterületeként jó lehetőség kínálkozott a különböző természerkezetű és 

eltérő „árfekvésű” nagyrégiók közötti kereskedelem hasznának lefölözésére. 

A tornai paraszti kereskedőknek, a szekereseknek nem volt igazán komoly konkurenciája 

a térség gabonakereskedelmében. Az Alsó járás falvaiból a miskolci, szentpéteri és szikszói 

vásárokba „szekereztek le” a parasztgazdák vagy családtagjaik, ahol gabonát, többnyire búzát 

vásároltak és azt a saját termésükkel együtt a rozsnyói, mecenzéfi vagy kisebb mértékben a 

jászói, szepsi, szomolnoki és tornai piacra szállították eladni.

2. Torna megye társadalma az 1869. évi népszámlálás 
háztartási lajstromai alapján

A. A népesség főbb demográfiai jellemzői és a korszerkezet

Az 1869-es népszámlálás publikált adatai szerint 1000 férfira 1062 nő jutott ekkor (a 38 településen alapuló 
Torna megyei nominális adatbázis alapján: 1061,3) Torna megyében. A nőtöbblet az Alsó járásban volt a 
nagyobb, itt 1869-ben 1072 nő jutott 1000 férfira, míg a Felső járásban 1053.

A férfiak közül a nőtlenek mindkét járásban meghaladták az 50%-ot, legalacsonyabb arányuk Rákón 
(47%), legmagasabb pedig Kovácsvágáson és Zsarnón (61%) volt. A házas férfiak aránya a Felső járásban 
42%, az Alsóban pedig 44% volt 1869-ben. Az özvegy férfiak aránya mindkét járásban alacsonyabb volt az 
országos átlagnál: a teljes népességre vetítve a Felső járásban 0,96%, az Alsóban pedig 1,16% volt az 
arányuk, míg a magyarországi országos átlag ekkor 1,38%, az erdélyi pedig 1,59% volt.

A nők közül a hajadonok aránya kisebb eltérést mutatott a két járás átlagában, mint a nőtlen férfiaké: a 
Felső járásban 48%, az Alsóban pedig 47% volt arányuk a női népességen belül. A házas nők aránya a 
Felső járásban valamelyest elmaradt a teljes népességre vetített országos átlagtól, amely 20,35% volt 1869-
ben (a Felső járásban: 20,0%), az Alsó járásban pedig kis mértékben meghaladta azt (21,3%). Az özvegy 
nők aránya többszörösen meghaladta az özvegy férfiakét. Az újraházasodás elsősorban a megözvegyült 
férfiakra volt jellemző. A Torna megyei  paraszti  társadalomban a megözvegyült asszonyok igen fontos 
szerepet  játszottak  férjük  halála  után.  A  gyermekek  kiházasítása  és  az  öröklés,  vagyonmegosztás 
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felügyelete  az  elhunyt  gazda  jogaival  rendelkező parasztasszonyok  feladata  volt.  Az  özvegyasszonyok 
újraházasodását  a  férj  nemzetségének  még  életben  lévő  tagjai  is  korlátozták,  mely  az  ősi  jogok  és 
jogszokások hagyományos erejét is bizonyítja, hisz az özvegyasszony második házasságkötésével kivált 
házastársa rokonságából, s új férje révén érdekei is szembekerülhettek azzal. 

A házasok  arányának  korcsoportonkénti  vizsgálata  megerősítette  az  özvegyasszonyokkal  kapcsolatos 
megállapításokat. A házas nők ugyanis csak a fiatalabb korcsoportokban voltak többségben. A 21-26 éves 
házas nők domináns, mintegy ötszörös aránya jól mutatja a házasodási életkor különbségeit is a nők és a 
férfiak között. Ugyanebben a korcsoportban viszonylag nagy, 8%-os különbség mutatható ki a Felső járás és 
az Alsó járás házas női arányszámai között (55%, illetve 63%). A 30 év feletti korcsoportokban azonban már 
fokozatosan a házas férfiak kerültek többségbe, s arányuk minden ezt követő korcsoportban nőtt, a 63-68 
éveseknél már kétszerese volt a házas nőkének (62%, illetve 31%). Míg a 69-74 éves férfiaknak még több 
mint fele (a Felső járásban 66%-a, az Alsó járásban 51%-a) házasságban élt, addig a nőknél ez az arány már 
mindkét járásban kisebb volt, mint 20%. 

A nyugat-európai házasodási szokásokkal összehasonlítva a tornai férfiakét megállapítható volt, hogy a 
Torna megyei 25-29 éves nőtlen férfiak aránya alacsonyabb volt Anglia és Wales valamint Németország 
(Bedfordshire  illetve  Zwickau)  legalacsonyabb  nőtlenkvótájú  területeinél  is.  Az  Osztrák-Magyar 
Monarchia  osztrák  tartományaival  való  összevetés  alapján  látható  volt,  hogy  Salzburg  vidékén  és 
Voralbergben is kirívó volt a nőtlen férfiak aránya nemcsak a 25-29 évesek korcsoportjában, de a 45-49 
évesek között is. A többi bemutatott osztrák tartományban már mindenütt 25% alá esik a nőtlen férfiak 
aránya a 45-49 évesek korcsoportjában. A Torna megyei nőtlen férfiak aránya 30%-ról 2,3%-ra csökkent a 
két vizsgált korcsoport közötti időszakban, s ez a morvaországi és a galíciai adatokkal rokonítja a tornai 
házasodási mintát, mégpedig úgy, hogy a 25-29 évesek korcsoportjának aránya a morvaországi, míg a 45-
49 éveseké a galíciai adattal egyezik majdnem meg. A nőtlenek legnagyobb mértékű aránycsökkenése a 
magyarországi régióban figyelhető meg, itt átlagosan éppen 1/13-ára csökkent a nőtlen férfiak aránya a 25-
29 és a 45-49 évesek korcsoportjai között. A férfiak házasságkötése tehát általánosnak mondható, de az 
első házasságkötés átlagosan a 25 éves életkor utánra esett az 1869. évi népszámlálás időpontjában, melyet 
a Torna mezővárosi és a szőlősardai anyakönyvi feldolgozások is alátámasztanak.

A  lajstromos  népszámlálási  ívekre  és  a  történeti  élekor-összeírásokra  jellemző 

korakkumuláció  ellenére  a Torna megye  népességének korszerkezetét  bemutató  korfán jól 

kirajzolódik az a tradicionálisnak tekinthető népességi piramis, amely a fiatal népességekre, s 

a  tradicionális  demográfiai  rendszerekre  jellemző.  Torna  megye  38  településének 

társadalmában  a  20  éves  és  fiatalabb  korcsoportok  a  tornai  lakosság  46,2%-át  jelentették 

1869-ben (9447 fő),  tehát  meghatározóan a  fiatal  korszerkezetű népességhez sorolható.  A 

jelenlevő népesség fele (50,3%-a) 23 éves vagy az alatti nő illetve férfi volt.

B. Migráció

Az  1869.  évi  népszámlálás  óriási  előnye  volt,  hogy  feltüntették  mindenkinek  a  születési  helyét  a 
lajstromon. A hiányosságok és kisebb tévesztések ellenére nagyon értékesek a születési adatok, hisz például 
a  mobilabb  foglalkozási  csoportok  (kézművesek,  kereskedők,  értelmiség,  uradalmi  alkalmazottak, 
pásztorok) vándorlási útvonalát is nyomon lehet követni abban az esetben, ha a helyváltoztatás a család 
tagjaival együtt történt, ekkor ugyanis a gyermekek születési helyei jelzik a vándorlás útvonalát. A régiók 
közötti  kézművesvándorlás  irányainak  feltérképezésére  is  lehetőséget  nyújt  a  kézműveslegények  és  az 
inasok  származási  helyének  vizsgálata.  A  szolgálatvállalás,  cselédkedés  alapvetően  a  régión  belüli 
életkorhoz kötődő migráció volt, melynek jellegzetességeiről szintén jó áttekintést nyújt a születési helyek 
elemzése. A munkamigráció, az időszaki vagy szezonális migráció nehezebben tárható fel, de a lajstromok 
bejegyzései az esetek egy részében erre is felvilágosítással szolgálnak. 

C. Etnikum
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Az  1869.  évi  népszámlálás  lajstromainak  rovatai  közül  kimaradt  az  eredetileg  tervezett  nemzetiségi 
kérdőpont. A 19. század közepének nemzetiségi megoszlását tehát az 1850. évi népszámlálás fennmaradt 
levéltári dokumentációja alapján lehetett meghatározni. A magyarság aránya mindkét járásban hasonlóan 
magas (84% és 86%) volt, tehát a betelepítések és a bevándorlás ellenére a régió túlnyomórészt magyar 
jellege változatlan maradt, sőt, bizonyos fokú etnikai egyneműsödés is megfigyelhető a 18. század vége és 
a 19. század közepe között, amely a nemzetiségek asszimilációjával magyarázható.

Az  1850-es  és  az  1881-es  népszámlálások  nemzetiségi  adatainak  összevetése  sajnos  újfent  a 
nemzetiségi adatok korrekciójának a szükségességére, s az anyanyelven alapuló nemzetiségi számbavétel 
torzításaira hívta fel a figyelmet. Az újratelepített tornai falvak két időpontból származó adatait elemezve 
igen  jelentős  fogalmi-osztályozási  tévesztésekre  derült  fény.  1881-ben  a  barakonyi  ruszinokat  a  tótok 
rovatába jegyezték be, pedig a  ruthének számára ekkor is volt rovat csakúgy, mint 1850-ben. A derenki 
lengyeleket  szintén  tótnak  írták  össze  1881-ben,  de  míg  1850-ben  egy  magyart  sem  tüntettek  fel  a 
derenkiek  között,  addig  1881-ben  már  43-at  magyarnak  írtak  össze  „anyanyelve  szerint”.  A  falucskai 
ruszinokat  szintén a  tótok rovatába sorolták.  A legnagyobb változásokat  Horváti,  Rákó és Szentandrás 
„nemzetiségi” adataiban lehetett regisztrálni 1850 és 1881 között. Szentandráson például 1850-ben az 505 
fős népességben senki nem vallotta magát magyarnak, a 480 fős szlovákságon kívül néhány rutén, zsidó és 
cigány alkotta a falu teljes lakosságát. Az 1881-es népszámlálás szerint pedig 311 magyar, 4 német és 36 
tót lakott ekkor a faluban.

A példák is megerősítik a két adatsor összehasonlíthatatlanságát, melyeket így a nemzetiségi arányok 
változásának vizsgálatára csak nagyfokú óvatossággal és kiegészítő források bevonásával lehet felhasználni. 

D. Felekezet

A megye településeinek felekezeti viszonyait már az 1869. évi népszámlálás lajstromai alapján 

lehetett bemutatni. A nominális népszámlálási íveken alapján készített diagramokból jól látható, 

hogy a római katolikus és a református felekezet felváltva ugyan, de mindkét járásban domináns 

szerepet  játszott,  s  együttesen  a  Felső  járásban  88%-ot,  az  Alsó  járásban  pedig  92%-ot 

reprezentáltak a járások felekezetei  közül.  A Felső járásban a római katolikus felekezethez a 

települések  népességének 59%-a,  a  reformátushoz  29%-a tartozott,  s  itt  a  görög katolikusok 

száma is jelentősnek volt mondható (7%), akik elsősorban a falucskai és a horváti ruszinok közül 

kerültek  ki.  A zsidóság  kizárólagosan  az  izraelita  felekezethez  („Mózes  vallású”  a  lajstrom 

utasítása szerint) tartozott, s ahogy már láttuk mindkét járásban mintegy 4%-ot tett ki arányuk.

E. Írni-olvasni tudás

Az 1869. évi népszámlálási lajstrom egyik fontos újdonsága volt, hogy az írni-olvasni tudást is kérdezték a 
számlálóügynökök.  Azonos időpontból  származó kontrollforrások hiányában nem lehet  eldönteni,  hogy 
mennyire  megbízhatóan,  a valóságnak megfelelően töltötték ki a rovatokat.  A nominális népszámlálási 
lajstromoknak  az  alfabetizáció  vizsgálatára  történő  felhasználása  több  szempontból  is  igen  nagy 
jelentőséggel bír. Az egyik, hogy az írni-olvasni tudást családi összefüggésben lehet vizsgálni, a háztartásfő 
társadalmi  státusával,  foglalkozásával,  vagyoni  helyzetével,  valamint  a  felekezeti  hovatartozással, 
életkorral és a nemenkénti különbségekkel szoros korrelációban. A másik fontos tényező, hogy nem néhány 
kivételes eset és forráscsoport alapján vizsgálható az írásbeliség, hanem egész közösségekre, települések 
teljes népességére vonatkozóan lehet az elemzést elvégezni.

Összességében a 6 éven felüli férfiaknak mindkét járásban 43%-a tudott írni és olvasni, 13%, illetve 17% csak 
olvasni, s 45%, illetve 40% pedig egyiket sem tudott. A nőknél az írni tudás lényegesen alacsonyabb szintje a 6 éven 
felüli népességben is kitűnt, hisz mindkét járásban csak mintegy feleannyian voltak képesek írni és olvasni is, mint a 
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férfiak (24% és 22%). A csak olvasni tudó nők lényegesen magasabb száma és aránya miatt a női analfabéták aránya 
nem tér el érdemben a férfiaknál tapasztalttól (43% és 41%).

A  római  katolikusok  és  a  reformátusok  közül  mind  a  férfiak,  mind  a  nők  esetében  a 

reformátusoknál volt az írni és olvasni tudók aránya magasabb. Az evangélikus és az izraelita 

felekezethez tartozók alfabetizációs szintje nem mindig alkalmas következtetések levonására, de 

ahol  jelenlétük  nagyobb  arányú  volt,  ott  az  izraelita  férfiak  igen  magas,  átlagosan  80%-ot 

meghaladó  írni-olvasni  tudása,  s  az  evangélikus  férfiaknak  is  igen  magas  írástudása  volt 

kimutatható. A görög katolikusoknál volt átlagosan a legmagasabb az írástudatlanság mértéke a 

felekezetek közül. Ezek az adatok az országos tendenciákkal megegyeztek.

3. A tornai parasztság család- és háztartásszerkezetének, öröklésének főbb 
jellemzői a 19. század utolsó harmadán

A  paraszti  öröklési  jogszokás  és  gyakorlat,  valamint  a  birtokátadási  jogszokások 

meghatározták  a  tulajdon  megszerzésének  módját  és  idejét.  Az  összetett  háztartások  és 

különösen a törzscsalád forma központi jelentősége a birtokos paraszti háztartásciklusokban 

közvetlen összefüggésben állt az uralkodó, a fiú utódok között többnyire egyenlő mértékben 

„osztó” öröklési gyakorlattal. A leány utódok általában csak kisebb mértékben, gyakorlatilag 

a kiházasítás mértékéig részesedtek az örökségből a törvényi szabályozás ellenére. 

A  birtok  felosztása  az  utódok  között  általában  csak  a  tulajdonos-háztartásfő,  a  gazda 

halála  után  történt  meg.  A  háztartás  illetve  a  gazdaság  irányítását  a  gazda  halála  után 

többnyire az özvegye vette át általában egészen addig, ameddig még házasulatlan gyermeke is 

együtt élt vele egy háztartásban.

Az apa és fiai  közötti kapcsolat  nagyon erős gazdasági kötelék volt,  hisz a fiú utódok 

legfőbb  földszerzési  lehetősége  –  az  igen  korlátozott  piaci  földbirtokforgalom miatt  –  az 

öröklés volt,  ezért  a családi gazdaságban való szerepvállalás jelentős kényszerítő erővel is 

bírt.  Ez a kötelék az összetettebb háztartástípusokban jutott kifejeződésre, amikor a szülők 

több, de legalább egy házas gyermekükkel  egy háztartásban éltek,  az apa pedig többnyire 

haláláig megmaradt a birtok tulajdonosának, ha a gazdálkodás terheit többnyire már nem is 

maga viselte.

A fiú utódok egyenlő öröklése – ha ez nem is jelentett mindig azonos osztályt – gyorsan a 

birtokok  életképességét  veszélyeztető  elaprózódáshoz  vezetett.  Több  különböző  stratégia 

létezett  a  folyamat  kivédésére,  de  a  leghatásosabb  módszer,  „az  egy  örökös”  kijelölése 

mégsem  ment  át  a  gyakorlatba  az  amerikai  kivándorlás  időszaka  előtt,  és  még  a 
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századfordulón is kivételes jelenség volt. Az apai örökségből többnyire minden fiú részt kért, 

és  a  módosabb  gazdacsaládoknál  a  lányok  is  kaptak  földet  (legtöbbször  szőlőt)  az 

„osztálykor”.  A  19.  század  végén  az  Országos  Magyar  Gazdasági  Egyesület  felmérést 

készített  Abaúj-Torna  megyében  a  parasztbirtokok  helyzetéről.  „A  parasztbirtok  állapota 

Abauj-Tornamegyében”  (1885)  című  dolgozatban  a  következőképpen  fogalmazták  meg  a 

problémát:  „A  parasztbirtok  elaprózása  az  urbériség  megszüntével,  előbb  ugyan 

megnehezítve, hatósági engedély mellett már gyakorlatba vétetett,  az utolsó 10–15 év alatt 

nagy mérveket öltött és jelenben, s ezt 4–5 évvel megelőzőleg oly rohamosan haladt, hogy 

némely községben a ½ telki parasztbirtok 1–1 ½  nyolczadra olvadott le.”

Egy lehetséges stratégia a vőség volt, de ez nem volt képes megoldani a századfordulóra 

egyre erősödő „öröklési nyomást”, másrészt a módosabb birtokos paraszti családoknál csak 

néhány esetben fordult elő, hogy a gazdafiú vőnek ment volna: a települési szintű endogámia 

a  birtokos  paraszti  családoknál  általános  volt  még  a  mezővárosban  is. Ez  a  gyakorlat 

fokozatosan gazdálkodási válsághoz vezetett, hisz a birtokosztódás nyomán csak kevés örökös 

volt képes az atyai örökségnek megfelelő birtoknagyságot újra elérni. 

Az 1880-as években kezdődő válság okai között legjelentősebb a filoxéra pusztítása volt. 

A  mezőgazdasági  termelésből  általánosan  a  legnagyobb  hasznot  hozó  szőlőterületek 

pusztulása az egyik legfontosabb jövedelemforrásától fosztotta meg a tornai táj parasztságát. 

Megindult  a  tömeges  kivándorlás,  ami  a  századforduló  után  is  folytatódott.  A  gazdasági 

válságon,  a  korlátozott  földbirtokpiacon  és  a  hagyományosan  érvényesülő  öröklési 

gyakorlaton kívül a demográfiai növekedés és a tájföldrajzi adottságok magyarázhatják, hogy 

az amerikai kivándorlás mértéke a régióból mintegy négyszerese volt az országos átlagnak.

Az I.  világháború utáni új  határok részben elvágták hagyományos  piacközpontjaitól  és 

árucsere-kapcsolataitól Torna megye településeit. Ez meghatározó, negatív változásokkal járt 

a térség gazdasági kapcsolatainak irányultságára, a foglalkozási szerkezetre és a népesedésre 

egyaránt.  Az  elvándorlással,  a  kereseti  lehetőségek  beszűkülésével  a  települések 

megtartóképessége egyre csökkent már a két világháború közti időszakban is.
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LEVÉLTÁRI ÉS IRATTÁRI FORRÁSOK

I. Magyar Országos Levéltár

1. Helytartótanácsi Levéltár („C”)
a. Acta Nobilium, Acta comitatuum: Torna megyei nemességigazolások és az 

armalista nemesség adózása
b. Departamentum Urbariale: a Torna megyében 1771-ben végrehajtott úrbérrendezés 

iratai (urbáriumok, úrbéri tabellák, a kilenc pontra adott válaszok); 
(Mf. 4266); Röv.: MOL Dep. Urb. 

2. Regnicolaris Levéltár („N”)
Archivum Palatinale, az 1827. évi VII. tc. alapján elrendelt összeírás: a Torna megyei 
települések tabellái és az írásos „Observationes”  
(Mf. B 179–180, 25401); Röv.: MOL Arch. Pal., Conscr. Regni.

3. Családi fondok („P”)    – A Keglevich-család levéltára
a. MOL P 422 (A Keglevich-család levéltára)
b. MOL P 1446

II. Kassai Állami Körzeti Levéltár (Štátny Oblastny Archív v Košiciach) 
/Röv.: ŠOBA KE/

1. Abovsko-turnianska župa, 1785–1790 (Abaúj-Torna megye levéltára, 1785–1790)

/Röv.: ATŽ I./

a. Népesség összeírás és telkek bemérése (8): a II. József-féle népszámlálás
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b. Kongregačné písomnosti (közgyűlési iratok)
c. správne záležitosti: Torna megye úrbéri iratai, urbáriumok
d. közigazgatási  iratok: úrbéri iratok (1720–1773; 1774–1814)
e. közigazgatási  iratok, 5: nemesi iratok
f. közigazgatási  iratok, 8: lakosság és vagyonösszeírás 1708–1760; adóügyek, 

adóztatás, adóösszeírások (1746–1844)

2. Abovsko-turnianska župa, 1850-1861 (Abaúj-Torna megye levéltára, 1850–1861)

/Röv.: ATŽ II./

a. župný náčelník (megyei biztos): az 1857-es népszámlálás településenkénti anyaga
/ltsz.  92 – 209: szlovákiai települések; ltsz.  210 – 315: magyarországi települések/

3. Turnianska župa, 1778-1850 (1867)
/Röv.: TŽ I./

a. dicalis conscriptiok, rovásadó-összeírások (1778–1848) – minden településre, de 
nem mindig ugyanazokból az évekből

b. popularis conscriptiok
c. háznépi lajstromok (1839/40)
d. az adó alá eső tárgyak egyéni összveírása az 1850–51. évre – a települések 

többségére
e. háztulajdonosok és házak összeírása, 1859: Verzeichnis allen Häuser nach dem 

Haus-Nummern, Eigenthümern, Wohnungen und Bauarten ( für d. K. K. 
Grundbuch) – a települések többségére

f. megyei közmunka-összeírások településenként (1862–1868/69) – minden 
településre, de nem mindenütt minden évből

4. Turnianska župa, 1860–1882 (Torna megye levéltára, 1860–1882)

/Röv.: TŽ II./

a. hlavný župan, královšký komisár (1861–1864): A Torna megyei települések 1857. 
évi népszámlálási eredményeinek községi eredményei (Bezirks-Übersicht)

b. hlavný župan, královšký komisár: főispáni iratok, 1865–1881
c. Zborové orgány župy, župný stály výbor (megyei testületi szervek, megyei állandó 

választmány)
d. Správne  orgány  župy,  prvý  podžupan  (megyei  közigazgatási  szervek,  az  első 

alispán iratai
e. Správne orgány župy, prvý podžupan, prezidiálne spisy (elöljárósági iratok)
f. Správne  orgány  župy,  prvý  podžupan,  všeobecné  spisy:  népszámlálással 

kapcsolatos  iratok  (1869,  1881);  az  1869.  évi  népszámlálás  településenkénti 
háztartási lajstromai

g. Správne orgány župy: Župná pokladica a učtáreň (megyei pénztár és könyvelőség 
iratai)

h. Župný vybor (a megyei választmány iratai)

5. Slúžnovský úrad Turňa,  1850–1922 (Szolgabírói hivatal, Torna, 1850–1922)

/Röv.: TŽ II., SÚ/
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a. Az 1850. évi népszámlálás házankénti kimutatásai és összesítő íve
b. Különféle ügyek (1859–1860)

6. Abovsko-turnianska župa – podžupan, 1882–1919 (Abaúj-Torna vármegye – alispán, 
1882–1919)  /Röv.: ATŽ–P/

a. Különféle ügyek: vásárok jegyzéke, filoxéra, kivándorlás

7. Matriky (egyházi anyakönyvek)

III. OSZK Kézirattár 
a. Fol. Hung. 1114.; Pesty F.: Torna megye helységnévtára (1864). 

IV. OSZK Térképtár
a. Torna megye kéziratos térképei
b. Torna mezőváros név szerinti kataszteri birtokívei (1884)

V. Szepsi (Moldava nad Bodvou) Földhivatal
a. Torna mezőváros kataszteri térképe (1868)

Rövidítések jegyzéke

Torna megye nominális adatbázisa (1869)

TNA: Torna megye nominális adatbázisa

hsz = házszám, 

lf = lakófél (lakások, háztartások) folyó száma, 

lsz = lakó személyek folyó száma, 

pre = névhez tartozó kiegészítő megjelölés, 

csalnév = családnév, 

kernév = keresztnév, 

nem = a családtagok neme (f = férfi, n = nő), 

szév = születési év, 

f = felekezet (k = katolikus, r = református, e = evangélikus, g = görög katolikus, 

o = ortodox, z = izraelita), 

st = státus (hs = házas, nt = nőtlen), 

d1, d2 = „detto” (a foglakozási bejegyzéseknél a felette lévő sorban lévő foglalkozásra utal), 

h = honos

i = idegen

szh1 = születési hely, megye, 

szh2 = születési hely, település
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t = tud (olvasni vagy írni és olvasni),

n = nem (nem tud sem írni, sem olvasni, vagy csak írni)
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