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I. BEVEZETÉS

 

 

 
“A hitelügyleteknek a 19.sz-ban hatalmas és az egész gazdasági életet átalakító fejlődése egyes írók 

szerint kezdetét képezi egy új gazdaságtörténeti korszaknak. Voltak olyanok is, kik a hitelben látták 

azt az arkanumot, mely az embert a gazdasági jószágok korlátolt világa fölé képes emelni és mely a 

lassan szaporodó tőkejavak nélkül varázsütéssel mindenfelé gazdasági energiát képes vinni.”
1
 

 

Földes Béla idézett gondolata a kortársak számára egyértelműen inkább a 19. század 

második felére utalt, kevésbé a korábbi évtizedekre. Holott ez a „hatalmas és az egész 

gazdasági életet átalakító fejlődés” nem a semmiből támadt, voltak előzményei a korábbi 

időszakban. Kétségtelen, hogy a hitelezés látványos és könnyen mérhető növekedése csak a 

19. század harmadik harmadában teljesedett ki, és az is vitán felül áll, hogy más struktúrák 

között, mint amik korábban léteztek, de azok a bizonyos előzmények mégis csak ennek a 

rendszernek a részét alkották, és a korábbi struktúrák sem voltak változatlanok és állandóak. 

A magyarországi hitelezési rendszer folymatosan változott, hol látványosabban, hol kevésbé, 

de mindig megpróbált lépést tartani a gazdasági és társadalmi változásokkal. Ez a dolgozat 

ennek a rendszernek a 18. század második felében és a 19. század első felében bekövetkező 

átalakulását igyekszik megmutatni.
2
  

 

A magyarországi hitelezésnek a bankok megjelenése előtti időszakát és sajátosságait 

először ifjabb Iványi-Grünwald Béla igyekezett alaposan feltárni. Széchenyi magánhitelügyi 

koncepciójának szellemi és gazdasági előzményei és következményei a rendi Magyarországon 

1790-1848 című, részletgazdag, sokoldalú és újszerű munkája két részre bontható: az első 

részben egy általános képet igyekezett a források segítségével megrajzolni a műve címében is 

megjelölt időszakban, és ezen keresztül Széchenyi István kortársi véleményét látta igazolva a 

rendek hitelhiányáról és annak következményeiről. A 19. szádban a sokszorosára nőtt 

hiteligényeket a régi hitelforrások már nem tudták kielégíteni, az új források jobbára 

kereskedelmi jellegűek voltak, vagyis rövid távúak, így a birtokok meliorációjára és nagyobb 

birtokvásárlásokra nem alkalmasak. Vagyis a rendelkezésére álló hitelrendszer kereteit kinőtte 

                                                           

 Sokan segítettek abban, hogy ez a dolgozat elkészülhessen, és ezért nagyon hálás vagyok nekik. Bácskai 

Verának, Kövér Györgynek, Halmos Károlynak és Szijártó M. Istvánnak mindenképpen szeretnék külön is 

köszönetet mondani. Ahogyan Apunak is, mert nélküle jóval foghíjasabb lenne ez a munka. 
1
 Földes Béla, Közgazdasági Enciklopédia, „Hitel” szócikk, II. 756. 

2
 A dolgozat időhatárainak kijelölésére ennél pontosabb meghatározást nehéz tenni: köthetném a betáblázási 

jegyzőkönyvek időintervallumaihoz, de ezzel pont a rendszer folyamatosságát szakítanám meg. Ezért, bár lehet, 

hogy nem túlzottan szakszerű, maradnék ennél a megengedőbb meghatározásnál. 
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a nemesség, és nem akadt alkalmasabb lehetősége, a hagyományos hitelezések képtelenek 

voltak lépést tartani a változásokkal. Ennek a munkának a függelékében foglalkoztak először 

érdemben a betáblázási iratokkal: Grünwald Béla Pest vármegye nemességének 

hitelviszonyaiban próbált tájékozódni a segítségükkel.
3
 Két nagyobb szakaszra bontotta a 

rendelkezésére álló anyagot. Az első az ún. rendi szakasz (a 18. sz. közepétől 1800-ig, tehát a 

betáblázások kezdetetétől az infláció kezdetéig), amelyre szerinte az egyházi és alapítványi 

kölcsönök voltak jellemzőek, miközben az adósok és hitelezők azonos társadalmi helyzetűek 

voltak. Ebben a szakaszban a beruházási céllal felvett kölcsönök még nem jelentek meg, 

ellentétben a második szakasszal, ami az inflációs időszak és a spekulatív tőke előtérbe 

kerülésének ideje (1800–1840-es évek vége). Ekkor már feltűnt a külföldi tőke is a 

kölcsönügyletekben, sőt a kereskedői kölcsönök kiszorították az előző korszak meghatározó 

hitelezőit. A jegyzőkönyvek elemzésének végén Grünwald Béla ismételten arra a 

következtetésre jutott, hogy a nemesség az infláció után végképp és menthetetlenül 

eladósodott, ugyanakkor elismerte, hogy egy alaposabb kutatáshoz mélyebbre kellene ásni. 

Egy évtizeddel később Ungár László a pesti és baranyai jegyzőkönyveket nézte át azzal a 

céllal, hogy az 1840-es váltótörvény negatív hatásait kimutassa – és vele együtt a magyar 

nemesség önhibáján kívüli eladósodását is megmagyarázza.
4
 A jegyzőkönyvekből Grünwald 

Bélához hasonlóan ő is azt olvasta ki, hogy a nemesség eladósodásáért nem annyira a 

nemesség a felelős, hanem a körülmények, és ezen körülmények között Ungár kifejezetten a 

nem magyar eredetű kereskedői réteget tette meg bűnbakká. Jelentős érdeme Ungár László 

cikkének, hogy nem elégszik meg csak Pest megyei adatokkal, hanem kiterjeszti kutatását 

Baranya és Borsod (utóbbit Dessewffy Emil kortárs, talán nem a legpontosabb elemzése 

alapján) hitelezésére is. 

Mennyei Géza a betáblázási jegyzőkönyveket mellőzve, leginkább narratív forrásokra 

támaszkodva igazolta a korábbi véleményeket az eladósodottságról, számos apró részlet 

feltárásával gazdagítva a téma kutatátását.
5
 A korabeli hitelezést mindazonáltal ő is 

alkalmatlannak tartja a megváltozott körülmények között a kölcsöntevékenységekre, és majd 

csak az abszolutizmus törvényekkel történő beavatkozását tekinti megoldásnak a helyzetre.  

1958-ban Varga János vette elő a bihari betáblázási jegyzőkönyveket, természetesen ő is a 

nemességet vizsgálta,
6
 de a korábbi kutatásokhoz képest kérdése más irányba mutatott: arra 

volt kíváncsi, hogy a nemesség hogyan vált a tőkés átalakulás motorjává. Ehhez az 1837 és 

                                                           
3
 Grünwald 1927. 

4
 Ungár 1935. 

5
 Mennyei 1938. 

6
 Varga 1958. 
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1847 közötti éveket tekintette át, és végkövetkeztése, ha nem is olyan elítélő, de Ungár 

Lászlóéhoz hasonló: a rossz törvényi szabályozás és a kereskedők mohósága tehető felelősség 

a nemesség eladósodásáért. 

Bakács István 1965-os könyvében már nem a területi elvet követte, azaz a korábbi 

munkákkal ellentétben nem egy megyét tekintett át, hanem a korszak meghatározó 

nagybirtokos családjait (Esterházy, Széchenyi, Zichy, Károlyi, Pálffy, Batthyány), 

mondhatnánk, hogy Iványi-Grünwald tanácsát vette figyelembe.
7
 A betáblázási 

jegyzőkönyvek csak egy részét jelentették forrásainak, de a bevezetésben részletesen 

ismertette azokat. Ungárral és Vargával szemben ő nem a hitelezők felelősségét kereste, 

hanem az egész folyamatot próbálta meg áttekinteni, az ősiség támasztotta nehézségeken át az 

adósságok áttekinthetetlenségéig, amire a betáblázási törvény nyújtott majd némi orvoslatot. 

Szabad György 1972-es részletes tanulmánya nagyon sötét képet mutat a korszak 

hiteléletéről, habár részletgazdagsága ezt a negatív megközelítést árnyalja, hosszú évtizedeket 

áttekintő szemlélete pedig eltér a többi kutatás jóval rövidebb időintervallumra fókuszáló 

megközelítésétől, de alapvetően csak narratív forrásokra támaszkodott. 

Glósz József Tolna megyét érintő több munkájában végtelen alaposságal járja körbe a 

nemesi differenciálódás kérdését, óvatosabban fogalmazva az átalános nemesi 

eladósodottsággal kapcsolatban, inkább az átalakulásra helyezve a hangsúlyt.
8
  

Sajátos módon a legtejesebb összefoglalást a „Vormärz” előtti magyar hitelezésről nem 

magyar szerző írta: Amelie Lanier egész könyvet szentelt a kérdésnek, és nagy újdonsága, 

hogy megközelítése több kérdésben közgazdasági szempontú, például olyan kérdéseket ő vet 

fel először, hogy a hitelezés kapcsán nem csak a hiteleket, hanem a rendelkezésre álló 

pénzmennyiséget is lehetne vizsgálni. A betáblázási jegyzőkönyveket csak néhány példájában 

használta fel, különösebben nem foglalkozott velük, a végkövetkeztetése pedig hasonló a 

korábbi véleményekhez, vagyis a nemesi eladósodottságot mutatja ki ő is, elsősorban az  itt is 

felsorolt magyar munkák nyomában haladva. 

Ahogy láttuk, a magyarországi hitelezésen végighúzódik a nemesi eladósodottság 

metanarratívája, ami egyrészt a vizsgált korszak véleményét ismétli meg, másrészt a 

legáltalánosabban használt forrás, a betáblázások alapján jutottak erre a következtésre. 

Vannak olyan történészek azonban, akik elszakadtak az eladósodottság narratívájától. 

Tóth Tibor somogyi kutatása egyértelműen a legátfogóbb vizsgálat, ami a betáblázási 

jegyzőkönyvek alapján eddig készült.
9
 Célja az volt, hogy egy általánosan elfogadott tézist, az 

                                                           
7
 Bakács 1965. 

8
 Glósz 1991 és 1992. 
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ország elmaradt tőkefelhalmozását részletes alapkutatással támassza alá. A korábbiakhoz 

hasonlóan ő is egy megyére, Somogyra koncentrált, viszonylag szűk forrásbázis segítségével, 

de minden eddiginél több szempontot vett figyelembe és kérdései is jóval sokrétűbbek mint a 

korábbi szerzőké: vizsgálta a kölcsönök fajtáit, a kamatokat, az adóval kapcsolatos 

összefüggéseket, az időszakos hullámzásokat, a kölcsönök felhasználását és magukat a 

hitelezőket és adósokat is. Kutatását nem horgonyozta le az eladósodottság kérdéséhez, sőt 

nem is fogalmazott meg ilyen irányú általános megállapításokat. 

Bácskai Vera 1971-es tanulmányában a pesti hitelezőket tekintette át, jóval a bankok 

megjelenése előtt.
10

 Nem a befektetések vagy a beruházások, hanem a hitel önmagában volt 

érdekes számára, annak megjelenési formáit kereste az intézményesült hitelrendszer 

kialakulása előtt. Ennek kapcsán ő is foglalkozott a tőkeszegénység kérdésével; általában a 

vállalkozók és vállalkozások rövid ideig tartó virágzását és gyenge méretét annak tudja be a 

szakirodalom, hogy Magyarországon nem volt elég befektethető tőke. Ennek mondanak 

némiképp ellent az ő kutatásai, mert a nyugati polgárság forrásaihoz valóban nem volt 

mérhető a felhalmozódó tőke mennyisége, mégis ha lassan is, de egyre nagyobb tőke jött létre 

Magyarországon is. Munkája nagy érdeme, hogy képes önmagában nézni a magyar helyzetet 

és így elkerüli a backwardness modell sablonos alkalmazását. 

Ugyanő 2010-es munkájában szintén a pesti és budai hitelezésre koncentrál, de már a 

betáblázási jegyzőkönyvek alapján. A hitelezés tendenciát keresi, óvatosan fogalmaz az 

eladósodottsággal kapcsolatban is, megállapítva, hogy rövid metszetekből nem olvasható ki a 

hitelek megtérülése, azaz az eladósodottság kérdése nem válaszolható meg ilyen 

egyszerűen.
11

 

 

Fenti kutatások nagy részében sok közös momentumot találhatunk. Az egyik az eladósódás 

metanarratívája, amiről már esett szó, és amit nem is minden kutató fogad el egyértelműen. 

Az egész, 1867 előtti gazdasági rendszert többnyire statikusnak festik le,
12

 talán ez az egyik 

oka annak is, hogy bár sok oldalról vizsgálták, de átfogó munka nem készült még róla. 

Ugyanakkor nehéz egy olyan témát alaposan megvizsgálni, amit mai tudásunk alapján 

alapvetően a statisztikák segítségével szoktunk megoldani, amely tudomány épp a korszakban 

kezd kibontakozni, vagyis vagy kevés a rendelkezésre álló kemény forrás, vagy nagyon 

aprólékos munkával kell azokat felgyűjteni. Továbbá nehéz egy olyan korszakot értelmezni, 

                                                                                                                                                                                     
9
 Tóth 1979. 

10
 Bácskai 1971. 

11
 Bácskai 2010. 

12
 Üdítő kivétel Orosz István munkája: Orosz 1988. 
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ahol a mai gazdasági sémáink néha zátonyra futnak (mint például a korabeli hitelek céljainak 

értelmezése).  

Másrészt ez a hitelezési rendszer a legtöbb vélemény szerint nem volt képes megfelelni a 

kihívásoknak, statikus maradt a külső változások ellenére, és majd csak a törvények 

megváltozása lendíti át ezen a változatlansági krízisen. Azzal, hogy a rendszer végül nem 

tudott felnőni a megváltozott körülmények által támasztott kihívásokhoz, illetve a 

visszatekintő megközelítések szerint nem tudta betölteni azt a feladatát, amit időközben 

elvártak volna tőle, az összes belső eredménye nivellálódott a szakirodalom többségének 

szemében. Ennél előnyösebb a személyes hitelezés rendszerét nem statikusnak, hanem sokkal 

inkább dinamikusnak tekinteni: intenzitása és mennyisége mind olyan tényezők, amik a 

gazdaságtörténet szerint nagyon is mérhető és értékelhető tulajdonságok.  

A hitelezés kérdése egy „ellen-narratíva” megalkotásához véleményem szerint ideális 

terep, kutatásom tehát sokkal inkább az általános, és tagadhatatlanul lassú fejlődést igyekszik 

bemutatni. A lassú jelzőt nem úgy tekintem, mintha lenne egy idális zsinórmérték és ahhoz 

lehetne viszonyítani (bár kétségtelenül lehetne egy ilyen szintet meghúzni, azonban a kérdés 

komplexitásából adódóan ez egy nagyon mobil és egyéni szint lenne, ahol a különböző, 

alapvető eltérések a különböző alanyok között nagyban módosítanák, szinte alanyonként az 

ideális értéket, de akkor meg minek kellene egyáltalán egy ilyen ideális szinttel foglalkozni), 

mert ezzel véleményem szerint csak bekapcsolódnék a backwardness modellt elfogadók 

sorába. Ez a lassúság a korszakban sokszor kiemelt „hősök” (mint Széchenyi István vagy 

Kossuth Lajos) gyorsan és könnyen megragadható beavatkozásához képest mindenképpen 

lassabb, de akár a dualizmus látványos változásaihoz mérve is, épp ezért nehezebb észlelni, 

illetve talán ezért nem fordítottak rá különösebb figyelmet. Árnyalni azonban szükséges és 

meglátásom szerint lehetséges is, mind a hitelélet csekély vagy nem megfelelő voltáról 

alkotott képet, mind az általános pénzhiányról megfogalmazott véleményeket. Magyarán a 

„Sitz im Leben” szemlélet jóval nagyobb eredményt ígér, mintha egy retrospektív, a későbbi 

nagy hitelezési tendenciákhoz viszonyított, esetleg a történész saját korának eredményeit 

számonkérő megközelítéssel fordulnánk feléje. 

Alapvetően két céllal indult meg a jelen kutatás: egyrészt a korábbi kutatások jobbára csak 

egy-egy vármegyét vizsgáltak, és ezen kiválasztott megye alapján próbáltak általános 

konklúziókat levonni.
13

 Több megye vizsgálata várhatóan egy árnyaltabb képet adhatna. 

Egyenlőtlen fejlődés nem csak az országok között állhat fenn, de adott országon belül is 

                                                           
13

 Ungár László már említett munkáját kivéve. 
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akadnak eltérések. A társadalmi és gazdasági fejlődések nem zajlanak mindenütt 

párhuzamosan, éppen így a hitelezési változásokat is lehet régiónként szemlélni és úgy 

levonni következtetéseket. A rendelkezésre álló jegyzőkönyvek (azok levéltári megléte) és a 

társadalmi és gazdasági összefüggések tükrében három megyét választottam ki: Csongrád, 

Fejér és Pest–Pilis–Solt megyéket. Eredeti célom az volt, hogy lehetőleg minél általánosabb 

érvényű következtetésekhez jussak el, természetesen, amennyire lehetséges, az egyedi 

vonásokat is szem előtt tartva. Éppen ezért tűztem ki célul több megye vizsgálatát, még akkor 

is, ha így esetleg egy-egy megyét kevésbé sikerül annyira alaposan feltárni, mint ha csak 

egyet válaszottam volna ki. Ezen a ponton érinteni kell az induktív-deduktív megközelítések 

problémáját, vagyis fel kell tenni azt a nagyon leegyszerűsített alapkérdést, vajon melyik 

vizsgálati út hozhat nagyobb eredményeket? A mikrotörténelem a kisebb részletek felől 

igyekszik a nagyobb összefüggések és általánosságok irányába, ennek alapján mondhatnánk, 

hogy ez az irány lehet a gyümölcsöző. Ugyanakkor úgy vélem, a mikrotörténeti munkák 

akkor tudnak igazán jelentős megállapításokat felmutatni, ha az adott kérdést előtte nagyobb 

léptékben is körbejárták. Ezért én jelen munkában többnyire az általános struktúrák 

megrajzolására törekszem, és nem kis léptékű vizsgálatok lefolytatására. 

A másik cél a már említett metanarratívával van kapcsolatban: a korábbi kutatások nagy 

része, mint láttuk, vagy az eladósodás narratívájának próbált megfelelni, vagy azt próbálta 

igazolni. Sokkal izgalmasabbnak tűnt, ha ezt a nézőpontot félreteszem és megpróbálom ettől 

függetlenül szemlélni a személyes hitelezés rendszerét (amely szemlélet természetesen nem 

zárja ki, hogy az eladósodottsággal kapcsolatban én is hasonló eredményeket kapjak, ha a 

források és az értelmezés arrafelé mutatnak). A téma megközelítésében a fentiek alapján tehát 

nem annyira statikus, sokkal inkább dinamikus megközelítést próbáltam követni. Ez egyrészt 

a hosszabb intervallum miatt talán könnyebb is volt, másrészt nehezebb is: pont azt szerettem 

volna hangsúlyzoni, hogy bár messziről és kívülről nézve monolit tömbként jelenik meg a 

magyar hitelélet, amelyik mozdulatlanságával és nehézkedésével megnehezíti az ország 

gazdaságának tőkés irányba való átalakulását, valójában a monolit tömb csak kívülről 

változatlan, belül számos olyan változás zajlott le, amelyek valójában folyamatosan 

alakítottak a rendszer működésén. Nem véletlen a rendszer szó használata: magát a hiteléletet 

igyekeztem végig mint rendszert kezelni és vizsgálni. Első látásra ebben nincs semmi 

különleges vagy előremutató, azonban hosszabb távon nagyon is jelentős különbségekre 

vezethet, mint ha csak egy intézménynek tartanám. Mégpedig azért, mert sokkal jobban 

megragadhatóak lesznek azok a visszacsatolások, amelyek a rendszert érik és amelyekre a 

rendszer reflektál, mint például a monetáris viszonyok megváltozása, európai krízisek 
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„begyűrüzése”, háborús konfliktusok. Természetesen egy pozitív visszacsatolás ebben az 

esetben nem jelenti azt feltétlenül, hogy a reformkori hitelélet rendszere közelebb került 

mondjuk a kortárs angliaihoz,  ahogyan a negatív visszacsatolás sem azt jelenti, hogy távolabb 

került volna a modern hitelrendszerek struktúrájától. Ráadásul ha mint rendszer tekintek rá, 

akkor reményeim szerint könnyebben elkerülhető az a fajta, már említett, a retrospektív 

vizsgálatok esetében sokszor felbukkanó tévút, ami mindig a jelen bevett rendszereiből indul 

ki és azoknak a sajátosságait kéri számon a korábbi rendszereken.  

A fentieken túl konkrétabb kérdéseket is érdemes, illetve kell megfogalmazni. Ilyen 

például a törvénykezés szerepének vizsgálata, amellyel kapcsolatban a szakirodalom 

többnyire megelégszik a cikkelyek felsorolásával és elégtelenségével,
14

 vagy az uzsora 

problémájának alaposabb körbejárása, az újabb (és régibb) hitelezési formák kihasználásával 

elkövetett visszaélések elemzése, a hitelezés kapcsolódása a nemzetközi folyamatokhoz. 

Néhány alapkérdésre mindenképpen megpróbálok válaszokat találni, bár ezek a válaszok csak 

töredékesek lehetnek: az alapkérdések megválaszolása jóval nagyobb alapkutatásokat igényel, 

mint amire jelen munka során én képes voltam. Ilyen alapkérdésnek tartom a hitelezők és 

adósok kilétét, aminek a megválaszolása éppen olyan nehéz, mint amennyire alapvető maga a 

kérdés, és ezért én is csak árnyalni tudom majd az eddigi eredményeket. Egy másik hasonlóan 

kardinális kérdés, hogy miért vettek fel kölcsönöket egy olyan világban, ahol állítólag nem 

volt rájuk szükség. A hitelforrások kérdése, azaz honnan jön a hitel és milyen megoszlásban, 

szintén megkerülhetetlen probléma. A személyes hitelezésnek az egyik sajátosságaként a 

lokalitását szokták kiemelni. Ez az állítás egyfelől tagadhatatlanul igaz, hiszen a közlekedési 

és információáramlási lehetőségek gyenge minősége aránytalanul megnövelhették a hitelek 

tranzakciós költségeit. Azonban éppen a korszakban ez a lokalitás megbillen, így a 

dolgozatban ezt a kérdést is érintem majd.  

   

A változások feltárásához elsődleges forrásként a vármegyei betáblázási jegyzőkönyveket 

használtam fel: óriási adatmennyiséget tartalmazó forrásról van szó, számtalan elsődleges és 

másodlagos értelmezési lehetőséggel, és mivel hosszú évtizedeken keresztül vezették őket, 

kiválóan alkalmasak a folyamatok megragadására. Ugyanakkor adatgazdagságuk problémát is 

jelent: ezt a mennyiségű adathalmazt felhasználható formába alakítani igencsak időigényes 

feladat, és tapasztalataim alapján nincs mindig egyensúlyban a befektetett munka és a kapott 

eredmény. Másrészről viszont ezek a források valóban a legalapvetőbb szintet jelentik, így 

vizsgálatukat nem lehet elhanyagolni.  

                                                           
14

 Kivétel itt is akad, például Tóth Tibor 1979. 
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A betáblázásokon túlmenően igyekeztem minél több narratív forrást is felhasználni: 

újságcikkeket, korabeli gazdasági elemzéseket, kölcsönszerződéseket, bírósági eljárások 

anyagait, naplókat és piaci jelentéseket. 

  

A Bevezetést követő második fejezetben az egész hitelezés hátterét szeretném felvázolni. 

Elsősorban definiálom az átalam személyes hitelezésnek nevezett rendszert, majd bemutatom 

a kérdéses időszakban a hitelezéshez kapcsolódó törvényeket, a jellemző kölcsönformákat és 

típusokat. Ide kapcsolódik a korszakban számos alkalommal felpanaszolt uzsora kérdése is. 

Továbbá áttekintem az 1840-ben években meginduló váltótörvényszékek  működését és a 

hitelezésben előforduló csalásokat: a bírósági források elemzése reményeim szerint meg tud 

mutatni néhány részletet az átalakuló rendszer jellegzetességeiből, ahogyan a megbukott 

csalások a mentalitásbeli változásokról nyújthatnak képet. 

A harmadik fejezet a betáblázás és kitáblázás módjáról szól, a jegyzőkönyvekből kinyert 

adatok segítségével ezek volumenét és egymáshoz viszonyított arányát is megvizsgálja. A 

hitelrendszer lokalitásának kérdését pedig egy európai válság és a személyes hitelezés 

kapcsolatán keresztül igyekszem árnyalni.  

A negyedik fejezet az adósokról és a hitelezőkről ad számot, a betáblázásokból kinyert 

adatokkal kezdve, folytatva a főként bírósági forrásokból megismert, eleddig különösebben 

nem vizsgált hitelközvetítők szerepének bemutatásával, majd az intézmények, jobbágyok és 

köznemesek hitelviszonyainak felvázolásával zárul. 

Az ötödik fejezet kilép a korszak kereteiből: a hitelintézetek magyarországi létrejöttét 

mutatja be, és azt, hogy a személyes hitelezés és a hitelintézetek rendszere hogyan is 

kapcsolódik egymáshoz. 

 

Egy fontos dolgot szeretnék még leszögezni már most, a bevezetés végén: a betáblázási 

jegyzőkönyvek nem tartalmazzák az összes kölcsönt, amit az adott időszakban megkötöttek. 

Csak azoknak egy részét, de még ennek a résznek az egészhez viszonyított arányát is bajos 

megbecsülni. Ezért amikor a dolgozatban hitelezésről beszélek konkrét számokon keresztül, 

azt mindig a betáblázási jegyzőkönyvek által biztosított minta kapcsán teszem, még akkor is, 

ha erre esetleg nem hívom fel külön az olvasó figyelmét.  
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II. A SZEMÉLYES HITELEZÉS 

 

 

„Mi szükség volt nálunk 1830-ban vagy az ezt megelőző korszakokban hitelintézményre 

vagy általában hitelre az akkori viszonyok közt?” tette fel a kérdést gróf Lónyay Menyhért a 

19. század második felében.
15

 Konkrét választ ugyan nem adott rá az akkor már csak 

parlamenti képviselőként tevékenykedő politikus, de nem is volt szükséges, hiszen a kérdéssel 

ő maga előlegezte meg  a választ is: semmi. Vargha Gyula 1885-ben a fenti dátumot még 

tovább módosította előrefelé, nála az 1840-es évek jelentették a vízválasztót, indoklása szerint 

„a megelőző korban a szó valódi értelmében vett hitel, az a termékenyítő és erőhatványozó 

hatalom, mely a modern nemzetek közgazdasági fejlődésében csodákat mivel, hazánk 

határain belül csaknem teljesen ismeretlen volt.”
16

  

A magyar gazdaság a 18. század végén egyszektorú, agrár jellegű gazdaság volt, aminek 

még a termelési szerkezete is a sok évszázad alatt kialakult sémát követte, fókuszában a 

gabonatermelés és a vele kapcsolatba nem kerülő állattenyésztés állt. Lassú demográfiai 

növekedése lemaradt Nyugat-Európához képest, bár kétségtelen, ennek rövid távon voltak 

előnyei is, mivel a gyorsabban népesedő államok ellátási zavarai Magyarországot többnyire 

elkerülték. Ebben a relatív lassan szaporodó népességben a mezőgazdasági termelésben részt 

vevők aránya 92–93% volt 1787 körül. Ausztriával és a világ (nem túlzottan nagy számú) 

többi részével a kettős vámrendszeren keresztül bonyolódott a magyar külkereskedelem, ami 

egyfelől hosszabb távon negatív tendenciákat hordozott, rövid távon azonban mégiscsak egy 

védett piacról volt szó, így a struktúrák megmaradásának kedvezett.
17

 Nagyon röviden és 

vázlatosan, ez volt az a közeg, amire Lónyay kérdése vonatkozott, utalva rá, hogy egy ilyen 

jellemzőjű Magyarországnak különösebben nem volt igénye tőkeforrásokra. 

Úgy tűnik azonban, a kései elemzők máshogy látták a helyzetet, mint az 1830 (vagy akár 

az 1840) előtti érintettek.  

Már 1703-ban, tehát nem is olyan sokkal a török idők után megjelent az igény egy 

hitelintézet felállítására: Pozsonyban három kereskedő, Simon Mihály, Hirsch Lázár és Herz 

Lehman próbálkozott meg vele. Indoklásuk szerint a frissen felszabadult területeknek 

szüksége lenne egy hitelintézményre, amely felújítaná a megszakadt „kereskedelmi- és váltó-

összeköttetéseket”, továbbá a váltók jóvoltából könnyebben áramlana a pénz a még mindig 
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 Lónyay 1875: 406. 
16

 Vargha 1885: 1. 
17

 Orosz 1988: 3–7. 
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veszélyes országban. Nem annyira bankot képzeltek el tehát, hanem egy váltóleszámítoló 

intézményt, a kereskedelem menetének olajozására. Udvari jóváhagyás nélkül azonban nem 

vághattak bele, Bécs pedig elutasította a kérvényt, majd ugyanígy tett 1715-ben a megismételt 

felvetéssel is.
18

 Ha valóban Lónyaynak, valamint Varghának van igaza, akkor vajon miért 

akarhattak sikeres kereskedők ilyesmire pénzt, időt és energiát fecsérelni?  

De nem csak a 18. század elején, hanem a század végén sem érezték úgy a gazdasági 

kérdéseken töprengők, hogy felesleges lenne hitelintézményt alapítani, igaz, ők már 

jegybankban gondolkodtak: Désy József publikált jelentése az 1790/91-es országgyűlés kilenc 

országos bizottságának munkássága alapján készült,
19

 hogy aztán – hasonlóan a majdnem egy 

századdal korábbi privát felvetéshez – ez se valósuljon meg, és a bizottság jelentése minden 

kézzelfogható eredmény nélkül archívumba kerüljön.
20

   

Az intézményi hitelezés valóban nem valósult meg az 1840-es évekig, bár éppenséggel 

nem pont azért, mint azt a 19. század második felében gondolták, vagyis mert szükségtelen 

lett volna. Igény volt rá, mint azt az előző néhány példából is láttuk, a gyakorló kereskedők és 

közgazdasági gondolkodók egyaránt szükségesnek érezték. De ha Lónyay és Vargha 

véleményét árnyaltuk, akkor tanácsos, hogy az árnyaló tényezőket se feltétlenül fogadjuk el 

maguktól értetődőnek. A visszatérő indokot egy bank felállítására leegyszerűsítve minden 

esetben (akár a pozsonyi Simon Mihály, akár Désy József, akár Széchenyi és kortársai 

indokait nézzük) a rendelkezésre álló hitelek mennyiségének elégtelen volta és az ezzel 

kapcsolatos gazdasági-pénzügyi elmaradottság és visszaélések felszámolásának 

szükségessége adta. Vagyis a személyes hitelezés elégtelen működése. Mindebből az 

következne, hogy a korabeli hitelpiac elmaradott volt és nem felelt meg annak a kornak a 

pénzügyi kihívásainak, amelynek fél évszázaddal későbbi megítélések szerint nem is voltak 

ilyen jellegű kihívásai… Ezen ellentmondás épp elég indokot nyújt ahhoz, hogy 

megvizsgáljuk a bankok előtti személyes hitelezést. 

 

A személyes hitelezés, mint arra neve is utal, a hitel forrását tekintve alapvetően nem 

intézmények, hanem magánszemélyek hitelezését jelenti. Azaz nem hitelintézmények gyűjtik 

például betéteken keresztül össze azokat az összegeket, amiket kölcsön formában később 

folyósítanak, hanem magánemberek megtakarításaikat fektetik kölcsönüzletekbe. Ugyan a 

személyes hitelezés időszakában is léteztek pénzforgalmazó intézmények, mint pl. megyei 
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 Mandl 1905: 208. 
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 Désy 1791. 
20
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pénztárak, árvaszékek, egyházi alapítványok, illetve külföldi magánbankházak, ezek az 

intézmények azonban csak a kihelyezett összegek kisebb részarányát biztosították.
21

 Továbbá 

fontos kritériumnak tartom, hogy ezek az intézmények a későbbi hitelintézetekkel ellentétben 

nem végeztek igazán tőkeallokációt: egyéb feladataik révén nagyobb összegek felett 

rendelkeztek, és ezeket a korszak kevés befektetési lehetőségeinek egyikében, a hitelezésben 

próbálták fialtatni, ahogyan erre már a kortársak is rámutattak:  

 

„A kor gazdasági élete alig nyujtott más lehetőséget készpénz gyümölcsöztetésére, mint annak 

megfelelő biztosság mellett kölcsönképpen való elhelyezését. Ezért a hitelező is örül, ha alkalmat 

talál felesleges készpénzének biztos elhelyezésére s adósában nem ellenfelet, hanem »mintegy 

jótevőt« lát”
22

 

 

A személyes hitelezés elnevezést éppen ezen attribútum, tehát a tőkék forrása alapján 

tekintem elfogadhatónak és használhatónak: számtalan sajátossága közül én ezt tekintem a 

legmarkánsabbnak, ráadásul a személyes jelző arra is utal, hogy nem intézmények, hanem 

döntően magánemberek hitelezéséről beszélhetünk. A szakirodalomban nincs pontos vagy 

bevett definíció a korszak hitelezésének elnevezésére: vagy elkerülik a megnevezését
23

, vagy 

általánosságban „hazai hitelviszonyoknak”
24

, illetve tradicionálisnak nevezik
25

, netán 

magánhitelezésnek
26

 vagy rendi hitelezésnek
27

.  

A rendi hitelezés elnevezés, amit korábban e sorok írója is használt, nyilvánvalóan a 

jogrendszer alapján tipologizál, ám éppen a 18–19. század folyamán ez a jogrendszer jelentős 

átalakuláson megy keresztül, ahogy azt már korábban láthattuk, így ez a definíció kevésbé 

tartható. A magánhitelezés elnevezés sem szerencsés, mert bár bizonyos elemeiben 

hasonlóságot mutat a személyes hitelezésnek nevezettel, hiszen nem vesz részt benne 

hitelintézmény, de alapvetően a nem üzletszerű hitelezés a fő attribútuma, márpedig a korszak 

hitelezése összességében egyáltalán nem nevezhető üzletszerűtlennek vagy netán 

emberbarátinak. Ezért a kifejezés használata megtévesztő lehet. Felmerülhet egy új hitelezési 

elnevezés adaptálása is, ez a közösségi hitelezés: a bankok nélküli, személyközi hitelezést 

jelenti (peer-to-peer vagy p2p), amiben egyenrangú felek között zajlik a kölcsönzés, és sok 

                                                           
21

 Például Tóth 1979 vagy Bácskai 2010, jelen munkában pedig a III. fejezetben.  
22

 Az esztergomi főkáptalan követének felszólalása az 1825–27-es országgyűlés ülésén. Idézi Mennyei 1938: 99. 
23

 Ungár 1935. 
24

 Varga 1958: 30. 
25

 Kaposi 1997: 232. 
26

 Varga 1896: 157; Grünwald 1927; Kaposi 1997: 231. 
27

 Somorjai 2010: 5. 
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más jellemzője alapján is alkalmas lehetne akár a 19. század első felének hitelezésének 

megnevezésére is. Azonban a közösségi hitelezés egyik fontos jellemzője az internet megléte, 

ami a tőke összegyűjtésének színterét biztosítja, és így éppen abban a kérdésben mutat 

jelentős eltérést, ami a személyes hitelezésnek nevezett rendszer fontos eleme: a tőkék ebben 

a struktúrában nem gyűjtődnek össze, mert nincs olyan színtér (akár a bankok, akár az 

internet), ami erre lehetőséget adna.  

Fentiek alapján a személyes hitelezés kifejezést fogom használni a következőkben, 

vállalva, hogy ez sem pontos meghatározás, de talán mégis árnyaltabb és pontosabb, mint a 

korábbiak. „Hasznos időnként elmélyedni a részletekben, hogy lássuk a nagy strukturális 

fejlődésvonalakat”, írta Norbert Elias, miközben felhívta a figyelmet arra is, hogy 

előszeretettel használunk differenciálatlan sablonokat, pl. „feudális” vagy „hagyományos”, 

amik nem mondanak semmit.
28

 A személyes hitelezés elnevezéssel szerettem volna egy kicsit 

továbblépni a sablonokhoz képest. 

 

A következő kérdés, amit tisztázni kell, hogy mi is a hitelezés? A hitelügyletek a 

Közgazdasági Enciklopédia meghatározása szerint 

 

„oly szerződések, amelyeknél egyik szerződő fél teljesítése későbbi időpontban következik be 

mint a másik félé, vagyis utóbbi ezt a teljesítést az előbbinek hitelezi. Így pl. adás-vételnél az 

eladó kiszolgáltatja az árut, ellenben a vételárat későbben kapja meg, vagy pedig a vevő megfizeti 

a vételárat, ellenben az árut kapja meg későbben. Az egyik fél rendelkezőjoga tehát azonnal beáll, 

az ellenértéket ellenben csak későbben köteles szolgáltatni. Ezt az ismertetőjegyet a kölcsönnél 

mindig megtaláljuk, miért is a gyakorlatban a hitelügyletet gyakran azonosnak veszik a 

kölcsönügylettel.”
29

 

 

A definíció láthatóan különbséget tesz hitelezés és kölcsönzés között, ami a modern banki 

szisztémában alapvető differenciát takar. A Magyar Nemzeti Bank meghatározása szerint 

 

„A hitel a pénzhez jutás lehetőségét jelenti, míg a kölcsön a felvett pénzösszeget. A hitelnek és a 

kölcsönnek is ára van, hitel után azért fizetünk, mert a bank «rendelkezésünkre tartja» a pénzt, ha 

pedig azt igénybe vesszük, azaz kölcsönt veszünk fel, az után kamatot kell fizetnünk.”
30 

                                                           
28

 Elias 2005: 340. 
29

 Közgazdasági Enciklopédia II., „Hitelügyletek”, 778. 
30

 Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja: Van-e különbség a hitel és a kölcsön között? 

https://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/hitelek/hiteltipusok/GYIK_fogyhit.html#Van-
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Egy olyan rendszerben, ahol, mint azt épp az előbb mondtuk ki, hogy bankok és egyéb 

intézmények kevésbé dominánsak, vajon van-e létjogosultsága a megkülönböztetésnek? Ha 

azt az elemet, hogy a bank „rendelkezésünkre tartja a pénzt” kivesszük, akkor egyértelmű 

lesz, hogy a hitel megfeleltethető a bonitásnak, azaz adott adósnak van-e annyi hitele, hogy 

kölcsönt kaphat egy hitelezőtől. Bizonyos, hogy egy olyan rendszerben, ahol a hitelezés 

alapvetően magánemberek között bonyolódott, nagy jelentősége volt a bizalomnak, ahogyan 

azt Széchenyi is, negatív megközelítésen keresztül bár, de megfogalmazta:  

 

„Nálunk a hitel, mintha legveszedelmesb tengeren kereskednénk, nem valódiságon áll, hanem az 

adós vagy emberei ügyességén, vagy csalfaságán, a hitelezőkkel ti. elhitetni azt, hogy az adósság 

csekély, az érték nagy, s minden jó rendben van.”
31 

 

Az idézet rávilágít arra is, hogy még a személyes hitelezésben is mennyire problematikus 

lehetett eldönteni valakiről, hogy bonitása rendben van-e. A bankok később erre a kérdésre 

saját ellenőrző osztályokat állítanak majd fel, vagy kategorizálják adósaikat, de a korábbi 

hitelezés erre kevéssé volt képes. A negatív példák vagy tapasztalatok azonban nem vonják 

kétségbe a hitel és a kölcsön megkülönböztetésének alapvetését a reformkorban is. 

A következőkben a személyes hitelezés kereteit fogjuk végigtekinteni, hagyományos 

módon a törvényektől elindulva, a hitelformák és típusok kategorizálásán keresztül a kamatok 

és uzsora kérdését is értinve újra eljutva a törvényekig, ezúttal a gyakorlaton keresztül 

megvizsgálva őket.  

 

II.1 A törvényi háttér 

 

 

„Nem a hiteltörvények szülik a hitelt, hanem csak előmozdítják a hitel lehetőségét és egészséges 

fejlődését. A hitelt magát a gazdasági élet fejleszti és juttatja virágzásra. A gazdasági élet fejlődése 

és haladása lényegileg a szállítási és közlekedési eszközök javulásától függ, mert csak abban a 

mérvben, a melyben ezek javulnak, növekedhetik a forgalom, mely viszont okvetlenül előmozdítja 

                                                                                                                                                                                     
e%20k%C3%BCl%C3%B6nbs%C3%A9g%20a%20hitel%20%C3%A9s%20a%20k%C3%B6lcs%C3%B6n%2

0k%C3%B6z%C3%B6tt – Utolsó letöltés: 2014.december.09. 
31

 Széchenyi 1830: 46. 
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a termelés fokozását, mert lehetővé teszi a fölöslegek kölcsönös kicserélését vagy mondjuk 

értékesítését.”
32

 

 

Pólya egyértelmű piacpártisága saját kora, az Osztrák-Magyar Monarchia 19. század végi 

hangulatát és gondolkodását tükrözi, amin egyfelől nincs is mit csodálkozni. Másfelől Pólya 

pontosan tisztában volt vele, hogy a reformkorban (és már korábban is), mekkora igény 

mutatkozott olyan törvények iránt, amelyek megteremthették azt a keretet, amin belül a 

magyar hitelezés nagyobb teret kaphatott. Pólya idejéből visszanézve a törvények már talán 

nem is voltak annyira fontosak, mint a hitelezés egyéb körülményei, például a hitelintézetek, 

miközben a reformkorban jelentős vitákat folytattak azért, hogy a megfelelő törvényi háttér 

megszülethessen. Természetesen el lehet fogadni Pólya álláspontját is, ahogyan ennek a 

részfejezetnek a címe is sugallja, a törvények inkább csak a hátteret teremtik meg, de inkább 

arra az álláspontra helyezkedem, hogy a törvényeknek megvan a maguk nem lebecsülhető 

szerepe a hitelezés alakításában, ezért a következőkben a magyar hiteléletet befolyásoló, vagy 

befolyásolni szándékozó törvények bemutatására teszek kísérletet. 

 

Alapvetően a 18. század előtt az ősiség, a kamatmaximalizáló törvények, a zárlat és 

halasztás, illetve a nagymértékben lelassítható, az alperes érdekében bonyolítható peres 

eljárás szabályozták a hazai hitelezést. Az ősiség a birtokeladásra és elzálogosításra bírt 

jelentős hatással, hiszen a „végleges elidegenítéshez az összes atyafiak hozzájárulása volt 

szükséges”
33

, és zálogba csapni a birtokot is csak a közbecsű értékéig lehetett. A törvény 

elsődleges oka a birtokosok anyagi helyzetének biztosítása volt, ami az alapvető termelési 

tényező, azaz a föld elidegenítésének megnehezítésében kodifikálódott. A törvényes kamatok 

megállapítása szintén az adós védelmében születtek meg: előbb az 1647-es törvény maximálta 

a kamatokat 6%-ban,
34

 majd 1715-ben pedig megerősítették azt.
35

 A zárlat vagy sequestrum
36

 

úgyszintén az adóst pártolta, hiszen a zárgondnokság tartam alatt nem lehetett eljárást 

kezdeményezni ellene, és természetesen elidegeníthetetlenek voltak az így zárolt birtokok. A 

halasztás vagy moratórium révén pedig akár az uralkodó is közbeavatkozhatott egy perbe és 

kényszeríthette a hitelezőket várakozásra. A pereskedéseknél is számos lehetőség állt az adós 

rendelkezésére, hogy megpróbáljon időhúzással kibújni a tartozás kielégítése elől: „Az ítélet 

                                                           
32

 Pólya 1892: 58. 
33

 Bakács 1965: 4. 
34

 1647: CXLIV. tc. 
35

 1715: LI. tc.  
36

 1723: XLVIII.tc. 
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meghozatala ellen szabad a betiltás (prohibitio). A jogerős ítéletnek végrehajtását meggátolja 

az ellentállás (oppositio), visszaütés (repulsio), visszafoglalás (reoccupatio). Az erőszaknak, 

ellenszegülésnek mind megannyi törvényesítése.”
37

 Továbbá az adós elrejthette, amit nem 

kívánt átadni, mert a végrehajtást előre be kellett jelenteni, volt lehetősége felkészülni. A 

kielégítési alapot az elmarasztalt fél jelölhette ki, de az adós javasolt becsárat is, amit kötelező 

volt elfogadnia a nyertes felperesnek is. Mindezeken túl az értékesítés kockázata is a felperest 

nyomaszthatta. 

Fentiekhez képest egy másfajta törvényalkotás indult meg a 18. század húszas éveiben a 

Magyar Királyságban. Egyrészt megpróbálták sokkal alaposabban szabályozni a hitelezés 

menetét és gyakorlatát, másrészt a hangsúly az adós védelméről áttevődött a hitelező 

helyzetének javítására.  

A legelső a sorban az 1723-as törvény, amely a (nem hivatkozott) birodalmi törvény 

mintájára az adósságok regisztrálását, betáblázását rendeli el, azon megyékben és városokban, 

ahol az adósok „teher alá veendő javai feküsznek”.
38

 Más szóval az állam kiszervezte a 

feladatot, a helyhatóságokra bízva, hogy tartsák nyilván az adósságokat. Ennek egyik oka 

nyilvánvalóan a vármegyék általános közigazgatási szerepvállalása, másrészt a pontos 

birtoktulajdonlás nem ismerete volt (azaz a telekkönyvek hiánya). Az új feladathoz rendeltek 

anyagiakat is, habár ebben a törvényben erről nem esett szó. Egy 1783-as birodalmi törvény 

megállapította a betáblázásért fizetendő díjakat (itt megemlítik, hogy a betáblázás vonatkozhat 

adósságkövetelésre, vásárlásra, házassági szerződésre), a tranzakcióban szereplő összeggel 

arányosan. 500 forintig
39

 1 forint 30 krajcár, 500 és 1000 forint között 5 forint, további 500 

forintokért pedig mindegyik után újabb 30 krajcár volt a díjszabás.
40

 A pontos magyar 

díjszabást majd csak 1840-ben foglalták törvénybe.
41

 

 

A törvénycikk első és egyetlen paragrafusa a jog elsőbbségének biztosításáról rendelkezik, 

itt is hivatkozva a külföldi példára. A betáblázás előnye nem abból fakadt, hogy biztosította a 

hitelező teljes kártalanítását, vagy esetleg abból, hogy a peres eljárást meg lehetett volna 

kerülni vele, hanem ha az adós fizetésképtelennek bizonyult, akkor ingó és ingatlan 

vagyonának árverésekor a betáblázott hitelező előnyt élvezett a be nem táblázottakkal 

                                                           
37

 Vécsey 1895: 24. 
38

 1723: CVII. tc. 
39

 A korszakban a konvenciós forint (ezüst forint, pengő forint) és a váltóforint az elterjedt értékmérő. Ahol a 

számolás megkívánja, konvenciós forintot fogok használni, illetve ha csak forintot írok, akkor is konvenciós 

forintról van szó. Amikor nincs különösebb oka az átváltásnak, ott meghagyom az eredeti forrásokban szereplő 

értékmérőt. 100 konvenciós forint ért 250 váltóforintot. Lásd Ambrus 1977: 12–13. 
40

 Joseph des Zweytens 1785: 34.§. 
41

 1840: XXI. tc. 
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szemben, abban a sorrendben, ahogy a betáblázásra sor került.
42

 Ezen felül egy jelentős 

másodlagos értékkel is bírt: lehetőséget biztosított arra, hogy az adós korábbi betáblázott 

adósságai alapján a hitelező, ha csak nagy léptékben is, de képet alkothasson annak vagyoni 

helyzetéről. Azért csak nagy léptékben, mert egyrészt csak a betáblázott adósságokat volt 

lehetőség így felmérni, másrészt csak az adott közigazgatásban bejegyzett betáblázásokat 

láthatta, tehát ha az illetőnek mondjuk más vármegyében is voltak birtokai, akkor az ottani 

regisztereket is át kellett nézni ahhoz, hogy a kép tisztább legyen. Ebből következik a 

betáblázások fontos sajátossága: minél inkább igénybe veszik a tranzakciók résztvevői, minél 

inkább általánossá válik a mindennapokban, annál nagyobbá válik a másodlagos értéke, azaz 

az adósságok áttekintésének lehetősége. De pont azért nevezem másodlagos értéknek, mert a 

törvény nem tette kötelezővé a betáblázást, vagyis ez az értéke csak fokozatosan erősödött 

meg, azzal párhuzamosan, ahogy egyre népszerűbbé vált.  

1729-ben újabb törvényt alkottak meg a „fehérlevelek” (cartabianca, adóslevél) és 

kötelezvények kapcsán, amely 32 évben húzta meg az elévülés határát.
43

 A törvény okát egy 

visszaélés-típus adta: az adósságot kifizették, de erről nem született dokumentum, az 

adóslevél viszont megmaradt a hitelező birtokában és nem semmisítette meg. Hosszú évekkel 

később, a fennmaradt szerződés alapján a néhai adós utódai ellen pert lehetett indítani és újra 

megfizettetni velük a rég törlesztett kölcsönt. Ettől kezdve (egészen pontosan 10 év türelmi 

idő letelte után) ha a hitelező vagy örökösei nem tudták bizonyítani, hogy a kamatokat a 32 év 

során megkapták, vagy ha nem, akkor legalább megpróbálták behajtani azokat az adóson, 

akkor az elévülés életbe lépett. Továbbá fontos eleme volt a törvénynek (3.§), hogy 

szabályozta a cartabianca-k alapvető szükséges kellékeit, úgymint kiállítás kelte és helye, a 

kölcsön vagy zálog mennyiségét, a kölcsönadó személyét. Ezen kellékek valamely 

hiányossága az adóssági szerződés érvénytelenségét vonta maga után.  

Hosszú évtizedek teltek el a következő hitelezéssel kapcsolatos törvény megszületéséig, 

aminek az is lehetett az oka, hogy a hagyományos formátumú hitellevelek szabályozását 

megtette az 1729-es törvény, és az adósságok biztosítása felé is tett egy lépést az 1723-as. 

Azonban az 1792-es törvény nem egy új jelenségre reagált, hanem egy hosszabb ideje 

fennálló kérdést, a váltótörvényszékek kérdését próbálta meg rendezni, abban a sajátos 

kontextusban, amit a magyar jog zárványként teremtett a birodalmon belül.
44

 Mivel a 

váltótörvényszékek működését (illetve azok ítéleteit) bizonytalannak tartották a 

                                                           
42

 Bakács István szerint betáblázás nélkül az adóst fizetésre bírni vagy adósságkövető eljárást indítani nem volt 

lehetséges. Ezt a meglátást Tóth Tibor is megerősíti. Bakács 1965: 13. és Tóth 1979: 8. 
43

 1729: XXXVII. tc. 
44

 1792: XVII. tc. 
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magyarországi jogviszonyok között (például az ősiség okozta földbirtok adás-vétel 

nehézségei), ezért az 1792-es törvény lehetőséget teremtett arra, hogy egy vitás váltólevél 

kapcsán ne csak a magyar, hanem közös megegyezés alapján az örökös tartományok 

bíróságaihoz, egészen pontosan az ottani váltóbíróságokhoz fordulhassanak az érintett felek. 

Továbbá a magyar bíróságokat is kötelezte arra a törvény, hogy az örökös tartományok 

ítéleteit elfogadják, amiket a Magyar Királyi Kancellária útján juttatnak el hozzájuk. Ha a két 

fél úgy döntött, akkor azt belefoglalták a szerződés szövegébe, ahogy azt tette Földváry 

Terézia is a kalocsai főkáptalannal kötött megállapodásában: 

 

„Illendő bátorságára a Nemes Hitelező Káptalannak tekintetes nemes Pest vármegyében 

helyheztetett Polgárdi pusztámat mellyből a fentebb megnevezett tőke pénzt járandó kamatjaival 

tetszése szerént megvehesse, pro speciali hypotheca rendelem magamat az 1792.eszt. 

országgyűlése 17. cikkelyének értelme szerént az ausztriai cambiale iudicium alá vetem és ezen 

kötelező levelemet magam költségén intabuláltatom. Költ Bécsben, 18.dec.1826.”
45

 

 

Elvileg egy ilyen törvény nagyban módosíthatott volna a korábban Magyarországon 

megszokott nehézkes adóssági eljárások menetén, legalábbis ami a kereskedelmet illeti, 

hiszen a váltók leginkább az üzleti tranzakciók kapcsán forogtak. A kapcsolódó pontok 

azonban azt mutatják, hogy a törvény alkotói pontosan tisztában voltak a lehetőségeik 

határával: azon még nincs mit csodálkozni, hogy csak olyan személyeket tekintett jogerősnek, 

akik cselekvőképességük teljes birtokában voltak, az azonban már a fentiek fényében jelentős 

engedménynek tűnik, hogy az „ingatlan jószágokban foganatosítandó végrehajtás csak zálog 

erejével bírjon, úgy hogy a nemesi javakat bármikor, a polgári telkeket pedig egy év és egy 

nap alatt vissza lehessen váltani”. Azaz a hitelező, hiába ítélt neki esetleg az örökös 

tartományok váltóbírósága, csak a birtok zálogjogát kaphatta meg, a tulajdonát nem. És ez 

nem csak a nemesekre, hanem a városi polgárokra is vonatkozott. A törvény feltehetően ezért 

nem csak az ősiség miatt, hanem egy-egy váltóper miatti vagyoni átrendeződésektől is tartva, 

csak a jelzálogot tartotta megengedhetőnek. A törvénycikk 5. §-a utalt rá, hogy „míg 

váltótörvényszék itt is állíttatni fog”, azaz a törvény ellenére, vagy talán éppen azért, a 

magyarországi váltótörvényszékek kérdése nem került le a napirendről, bár azt talán nem 

gondolták volna, hogy 1840-ig kell majd várni rájuk. 
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Előbb egyéb bíróságokról szóló törvények születtek meg: a vásári bíróságok az országos és 

hetivásárok alkalmával tartandó ítélkezést szabályozták,
46

 illetve felállították a szóbeli 

(sommás) bíróságok intézményét is.
47

 Habár a vásári bíróság kizárólag a vásárok időtartama 

alatti tranzakciók ügyében volt hivatva eljárni, a gyorsított eljárás miatt már egy másfajta 

logikát követett, mint a korábbi bírósági gyakorlatok. A szóbeli bíróságokról szóló 

törvénycikknek is ez a különbözőség adta az alapját: céljuk a kifejezetten rövid vagy gyors 

lefolyású ítélkezés volt. Olyannyira, hogy a vásári bíróságok ítélete ellen nem is volt 

fellebbezésnek helye, a szóbelieknél volt lehetőség a vármegye elé tárni az ügyet, amennyiben 

nem fogadták el az ítéletet. Mind a két bíróság ítélete vonatkozott a nemesekre is, ha némi 

megszorítással is (például mesterember nemesre). Értelemszerűen inkább a szóbeli bíróságok 

foglalkoztak kölcsönszerződések ügyében megindult eljárásokkal, bár itt is csak egy kezdeti 

lépést tettek: 60 konvenciós forintban adták meg azt a határösszeget, ameddig a bíróság 

eljárhatott, magyarán ezen összeg felett a hagyományos eljárást kellett követni, ráadásul csak 

a „nyomban, vagy újabb tettekből tisztára hozható keresetekre s ezeknek járulatjaira” 

terjesztették ki. Valójában ez a törvény csak 1840-ben vált igazán hatékonnyá és kiterjedté, 

amikor egyrészt 200 forintra emelték az összeghatárt az 1836-ban megszabott „nyomban, 

vagy újabb tettekből” fakadó eseteknél, de ennek a törvénynek a 2.§. alapján már „[a] világos 

adósságok, valamint azoknak kamatjai határozatlan somma erejéig” is bekerültek a sommás 

bíróság hatáskörébe (a kamatokra külön kitért a 3. §, 200 forintban maximalizálva őket).
48

 

Az 1840-es országgyűlés azonban nem csak a szóbeli bíróságok hatáskörét terjesztette ki 

látványosan, hanem egy régóta követelt törvényt is becikkelyezett, aminek eredményeképpen 

létrejött a magyarországi váltótörvénykönyv is. A törvény megalkotása hosszú folyamat 

eredménye volt, mert ugyan már a 18. században használták Magyarországon is a váltókat, 

sokáig semmiféle szabályozás nem vonatkozott rájuk. Az 1790–1791. évi országgyűlés már 

bizottságokat nevezett ki, hogy megkezdjék a váltótörvény kidolgozását, de az 1792-es 

megalkotott XV. törvénycikkben mindössze egyetlen paragrafus érintette a váltóhasználat 

kérdését, az amelyik a felek beleegyezése alapján a vitás ügyeket az osztrák (alsó-ausztriai) 

váltótörvényszék elé utalta.
49

 Az 1825–1827-es országgyűlés újabb bizottságokat küldött ki, 

de majd csak 1840-ben született meg az első teljes váltótörvény, ami szabályozta a váltóra 

vonatkozó előírásokat. Német és osztrák váltótörvények mintájára, illetve a korábbi bizottsági 

munkák alapján Wildner Ignác állította össze, és Deák Ferenc javaslatára került kodifikálásra. 
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1844-ben az addigi hazai tapasztalatok alapján módosították az előző évek tapasztalatait 

figyelembe véve (erre a későbbiekben még visszatérünk), aztán 1850-ben bevezették az 

osztrák általános váltótörvényt, de 1860-ban az Országbírói Értekezlet javaslatára újra 

hatályba helyezték az 1840-es magyar verziót, ami további másfél évtizedig érvényben is 

maradt: csak 1876-ban született meg az új váltótörvény.
50

  

A váltóról később esik még szó, itt csak a törvény főbb pontjait szükséges kiemelni.
51

 Itt 

határozták meg először a magyar jogalkotásban a váltó fogalmát, illetve a váltóképesség 

fogalmát (cselekvő vagy szenvedő), a váltók típusait (saját vagy idegen), a pontos formai 

követelményeket, a hátiratról, kezességről, az óvásról és viszkeresetről. A törvény második 

része a váltótörvényszékek felállításáról gondoskodott és a hozzájuk kapcsolódó eljárásokról. 

1840-ben egy harmadik, a hitelezésekkel kapcsolatos törvény is megszületett, amelyik az 

1723-as törvénynek volt a pontos és részletesen kifejtett átdolgozása.
52

 A betáblázás csak és 

kizárólag az adott törvényhatóság területén fellelhető ingatlanokra vonatkozhatott, vagyis 

ebből következően történhettek kísérletek perek vagy árverések során az adósok 

ingatlanvagyonának egyben kezelésére, amit itt a törvény egyértelműen kizárt. Kizárták 

továbbá a betáblázható kontraktusok közül a pontos értéket nem feltüntető szerződéseket, 

lehetőséget adtak a betáblázás létrejöttéről szóló igazolás kiadására, megszabták, hogy 200 

forintig 1 forint 30 krajcár, felette 3 forint a betáblázás díja. A kitáblázásnak külön díja nem 

volt, nyilván éppen azért, hogy ha megtörtént a kifizetés, akkor ne legyenek anyagi akadályai 

a bejelentésnek, ennek ellenére, mint majd látni fogjuk, egyáltalán nem biztos, hogy minden 

visszafizetés kapcsán beírták az extab szót a regiszterekbe.
53

 A törvénycikk azt is 

meghatározta, hogy abban az esetben, ha az adós a betáblázott birtokát időközben 

elidegenítette, a vevő vagy új tulajdonos köteles volt a betáblázott adósságokat megtéríteni, 

vagy legalább átvállalni. A fentiekből látszik, hogy számos kérdés merülhetett fel 1723 óta a 

betáblázások kapcsán, de vajon a több mint száz év során miért csak 1840-re jutott el odáig a 

törvényhozás, hogy pontosan kitérjen az esetleges vitatható kérdésekre? A törvény negyedik 

paragrafusa adja meg a választ: a szintén ekkor becikkelyezett csődtörvényhez volt szükséges 

a megfelelő háttér biztosítása,
54

 mivel ahhoz, hogy egy esetleges csődületnél a betáblázás 

bármilyen kielégítés kapcsán elsőbbséggel bírjon, előbb kellett megtörténnie, mint ahogy a 

csődületet bejelentik. Nyilván a két törvény bizonyos kapcsolódási pontjai miatt logikusnak 
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látszott a csődtörvény megszületése előtt a sok bizonytalansággal bíró betáblázást is 

pontosítani.  

Az 1848-as áprilisi törvények társadalmat-gazdaságot átalakító cikkelyei között is találunk 

olyat, ami kifejezetten a hitelezést érintette. A hitelintézet felállításáról szóló törvény 

mindenképpen ide tartozik, bár a gyakorlatban csak áttételesen valósult meg: nem született új 

hitelintézmény, hanem az 1840-ben megalakult Pesti Magyar Kereskedelmi Bank révén jött 

létre a független magyar jegybank a szabadságharc időtartamára.
55

 Az ősiségről szinte 

mindenkinek volt véleménye a korszakban, így az eltörlése egy jó ideje húzódó vitának vetett 

véget, és ezzel beteljesítette azokat a vágyakat, amelyek hosszú idő óta kívánták a hazai 

hitelügy kiszakítását a feudális jogi keretek közül.
56

 A teljesség igénye nélkül csak néhány 

név és vélemény: Széchenyi István
57

, Kossuth Lajos
58

 Trefort Ágoston
59

, Fényes Elek
60

 az 

eltörlését, Balásházy János
61

 a szabályozását szorgalmazta, Pulszky Ferenc az ősiség 

eltörlésének az egész polgári jogrendszert átalakító hatását emelte ki
62

, Fogarasi János 

egyáltalán nem tartotta fontosnak a létrehozandó hitelintézetek szempontjából
63

, de az 

eltörlését pártolta, igaz, csak 20–30 év fokozatos kivezetés során
64

, míg például Szűcs 

Ábrahám egyáltalán nem értett egyet azzal, hogy megszüntessék, mert az ősiség nélkül csak 

az uzsora fog növekedni.
65

 A rövid felsorolás csak azt akarta érzékeltetni, hogy az avicitas 

kérdése körül jelentős vita bontakozott ki, és végül, mint azt tudjuk, az azonnali eltörlés 

valósult meg. 

A betáblázások végét és az 1855 rendelet
66

 hozta el, ami a telekkönyvezés bevezetésével 

lehetőséget adott a vidéki birtokok jelzálogkölcsöneinek pontos áttekintésére és követésére. 

Ezzel a betáblázási jegyzőkönyvek vezetése lezárult. 

A 18–19. századi vonatkozó jogi változásokat egy táblázatban is érdemes áttekinteni, annál 

is inkább, mert a táblázat révén annak egyik oszlopában lehetőségünk adódik egy újabb 
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szempontot felvetni: az adott törvény vajon kinek az érdekét szolgálat inkább? Azért érdemes 

ezt a kérdést röviden megvizsgálni, mert általában a szakirodalom,
67

 ahogy arra már történt 

utalás, az adósok kiváltságos helyzetét emelte ki, egészen pontosan a nemesi adósok, illetve a 

földbirtok sajátos viszonyát az adósságokkal és zálogokkal, azt sejtetve vagy állítva, hogy a 

törvények egyértelműen a hitelezőket hozták hátrányos helyzetbe. Ezzel az állítással 

magyarázatot lehetet adni (legalábbis részben) a magyarországi hitelezés csekély voltára: ha 

volt is megtakarítása az illetőnek, a bizonytalan, sőt az adósnak kedvező jogi háttér 

ismeretében nem szívesen kockáztatta pénzét egy kétes kimenetelű tranzakcióban. 

Természetesen mindegyik törvényt lehet úgy tekinteni, mint egy átalakuló, az eredményesebb 

(ebben az esetben összegszerűen és számszerűleg is nagyobb) hitelezés irányába mutató 

jogalkotási eredményt, azonban mindegyik esetében kiemelhetők bizonyos szempontok. 

Ennek megfelelően lehetett olyan törvényt hozni, ami a hitelezőnek, vagy az adósnak, illetve 

mindkettőjüknek előnyös volt.  

 

1. táblázat – A hitelezést érintő törvények 1723–1855 

Év Törvény  Tartalma Cui bono 

1723 CVII.tc. Betáblázás lehetősége hitelező 

1729 XXXVII.tc. Cartabianca-k és hitellevelek mindkettő 

1792 XVII.tc. Osztrák váltótörvényszékek hatásköre hitelező 

1836 VIII.tc. Vásári bíróságok mindkettő 

1836 XX.tc. Szóbeli bíróságok mindkettő 

1840 XI.tc. Bírósági értékhatár eltörlése mindkettő 

1840 XV.tc. Váltótörvénykönyv hitelező 

1840 XXI.tc. Elsőbbségi betáblázások hitelező 

1840 XXII.tc. Csődeljárás mindkettő 

1844 VI. tc. A váltótörvénykönyv módosítása hitelező 

1848 XIV. tc. A hitelintézetről adós 

1848 XV. tc. Az ősiség eltörlése mindkettő 

1855 rendelet Telekkönyvezés hitelező 

 

A táblázat utolsó oszlopából az derül ki, hogy bár a korszakban és a szakirodalomban is az 

a nézet élt, illetve él, hogy a törvények az adóst védelmezték, valójában épp ebben az 
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időszakban egy ennek ellentmondó folyamat zajlott: a korábban valóban rendkívül sok 

védekezési lehetőséggel felvértezett adóssal szemben éppen hogy a hitelező érdekeit kezdték 

szem előtt tartani, legalábbis a törvények szándékának dinamikája ebbe az irányba mutat.
68

 

Természetesen nem arról volt szó, hogy a több mint száz év során kiegyensúlyozott 

hitelviszonyokat sikerült volna teremteni, hanem arról, hogy a korábban erősen egyoldalú, az 

adósnak kedvező jogi környezetet megpróbálták, ha csak fokozatosan is, de korrigálni. A 

korábbi, a feudális joggyakorlatból eredő, egyfajta  paternalista, morális törvényhozást 

előtérbe helyező felfogással szemben a hitelkontraktusok másik oldalán álló szereplőt 

igyekeztek helyzetbe hozni, amit ennélfogva magyarázhatunk úgy is, mint a piaci szempontok 

fokozottabb figyelembe vételét.
69

  

Annál is érdekesebb a kérdés, hogy a kortársak mennyire nem így látták a helyzetet. 

Széchenyi kárhoztatta a törvényhozást, és számon kérte rajta, hogy szinte csak az adós 

érdekeit tekinti, elmaradott, még mindig a 18. századi viszonyokat tükrözi.
70

 Igaz, a gróf ezt a 

véleményét akkor írta, amikor a felsorolt törvények nagyobbik része még csak elképzelésként 

vagy tervezettként létezett. Sajátos, hogy a Hitel bírálataként megírt 1831-es Taglalatban 

Desewffy József Széchenyivel ellentétben éppen hogy pozitívnak tartotta a „adósságbeli 

törvény-hozásunkat”, amelyet bár ő sem gondolt tökéletesnek, de véleménye szerint nem is 

érdemelt olyan keserű kritikát, mint amit Széchenyitől kapott.
71

 De a Vasárnapi Újság még 

1842-ben is Széchenyihez hasonlóan vélekedett, amikor arról írt, hogy Angliában több 

alkalommal is előfordult, hogy az adós holttestét csak akkor engedte eltemettetni a hitelező, 
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ha az örökösök vagy barátok kifizették a fennálló tartozást. A cikk ismeretlen szerzője 

felvetette, hogy Magyarországon is ilyesmit kellene bevezetni: 

 

"Mi után a szegénynek szükségét szenvedni, éhezni, fázni, rongyosan járni kell, 's miután pénzéhez 

nem juthatván, mesterségét, foglalatosságait nem folytathatván, kezei megköttetnek; s míg a 

gonosz eleven testű adós hitelezőjének pénzével büszkélkedve a világba szabadon jár, ezerfelé 

gyönyört élvez, a nélkül hogy a rendőrség által akadályoztatnék."
72

 

 

A szerző azt is hozzátette, hogy ez nem keresztényi viselkedés – mármint, hogy még 

ennyire sincs védelme a hitelezőnek Magyarországon!  

Mint láttuk, a törvényhozás valójában éppen a hitelező védelmének megerősítésén és 

kiterjesztésén dolgozott, 1842-re már több mint száz éve. De a kortársak még mindig úgy 

érezték, hogy a helyzet messze nem ideális, és ennek okát – paradox módon – a nem 

megfelelő törvényekben látták, amelyeket ellentmondásosan ítéltek meg, mint azt majd a 

váltótörvényszék munkája kapcsán látni fogjuk.  

Mielőtt azonban megnéznénk a jogi keretek működését a másik oldalról, vegyük 

szemügyre a kölcsönzés formai hátterét, azaz a szerződéseket. 

 

II.2 Típusok és formák 

 

Grünwald Béla, és később Tóth Tibor is két fajta típust különböztetett meg a kölcsönök 

kapcsán: zálogos- és folyókölcsönt.
73

 Előbbi alatt azokat az ügyleteket értette, amelyekben a 

hitel fejében az adós azonnal átengedett bizonyos ingatlanokat vagy értékpapírokat a 

hitelezőnek. A második kategóriába sorolt minden egyéb fajtát, tehát az auszugalis és 

árukölcsönöket is. Tóth is elismeri, hogy ez a fajta kategorizálás kissé merev,
74

 nem képes 

megmutatni a különböző konverziókat sem (például amikor egy folyókölcsönt az évek során 

zálogos kölcsönné alakítanak át), ugyanakkor be lehet mutatni vele, hogy például Somogyban 

1756 és 1812 között a betáblázott adósságok 96%-a folyókölcsön volt. A folyókölcsönök 

dominanciáját az ősiséggel, illetve zálog esetén a birtok oly gyakori lezüllésével, illetve az 

esetleges királyi tiltással magyarázza: mindezek valóban gátolhatták a zálogos kölcsönök 

széleskörű elterjedését.  
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Ezt a megközelítést én sem bolygatnám: a szerződéseket tökéletesen jól lehet kategorizálni 

a zálog megléte alapján. Zálogos kölcsön a szerződés alapvető részét képezte az adott ingatlan 

meghatározása. 1842-ben Rutkay Károly aporkai „részjószágát” jelölte ki specialis 

hypothecaul, fél éves felmondásra, tehát nem határozták meg pontosan, mikor kell 

visszafizetni a 7400 váltóforintot (egyébként a jegyzőkönyvek szerint 1845-ben már ki is 

táblázták az adósságot, így Piróth János, Sándor András, Barocs János és Vörös János 

birtokos nemesek nem sokáig bírhatták a zálogföldeket).
75

 Ebetzki Tihanyi János 1818-ban 

zálogosította el birtokát Alsó Káldi Káldy Istvánnak 16 évre. Miután Káldy meghalt, a zálog 

annak leányára írattatott, de közben lejárt a kikötött idő, és Ebetzki a birtokot eladta 

Nagykőrös városának 24 000 konvenciós forintért.
76

  

 

A hitelek osztályozásának közgazdasági megközelítése hasonló Tóth Tibor rendszeréhez: 

megkülönböztet személyi hitelt és reálhitelt. Előbbi magába foglalja a kezes hiteleket (lehet 

egyszerű kezességvállalás vagy készfizetői, utóbbi esetben a kezes fizet alap esetben is az 

adós helyett), míg a reálhitel esetén valamilyen vagyoni fedezetet kötnek ki, így ide tartozik a 

kézizálog, az ingóságok lekötése, esetleg cessziós hitel (egy követelést enged át a 

hitelezőnek), és természetesen a jelzáloghitel is.  

Az 1929-es Közgazdasági Enciklopédia a hitelt alak szerint a következőleg osztja fel
77

: 

1. termelési és fogyasztási hitel,  

2. személyi és dologi hitel (kézizálog, jelzálog),  

3. pénz és áruhitel (amikor az áru árát például három hónapra meghitelezik, tehát például  

váltónál, bár az akkor már váltóhitel),  

4. hosszú és rövid lejáratú hitel,  

5. magán és államhitel, belföldi és külföldi hitel, nemzetközi hitel. 

 

Jól látszik, hogy az alak szerinti felosztás valójában sok szempontot foglal magában: 

felhasználási cél szerint, zálogos vagy folyó, időtartam alapján vagy éppen a kölcsön forrása 

szerint. Ezen felosztás szempontjai segítségével igyekszem a következőkben bemutatni a 

formai jellemzőit a korszak hitelezésének. 

A hitelek lejárata alapján elkülöníthetők hosszú és rövid lejáratúak egyaránt. Az 

elkülönítés a kontraktusok szövege alapján lehetséges: sok esetben nem kötötték ki a lejárat 
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napját, hanem csak a felmondási időt (negyed év, fél év, mint például „magát pedig a tőkét 

három hónapi akár bírói akár barátságos felmondás mellett a fent kitett pénznemben és 

mennyiségben hiány és haladék nélkül vissza téritendjük”
78

). A betáblázási regiszterekből is 

kiolvasható, hogy sok kölcsön évtizedeken át is fennállt, az adós fizette a kamatokat, és a 

tőketörlesztés későbbre halasztódott. Magánemberek közti szerződésekben is többször 

előfordult ez a forma, de az alapítványok, egyházi és megyei intézmények többnyire 

felmondási időre hiteleztek és nem megszabott időpontra, mint ahogy az alábbi példában is 

olvashatjuk: 

 

„Alul irott ezen kötelező levelemnek rednibe megesmerem és adom tudtokra mindenkinek, hogy én 

ezen Tettes Pest Vármegye Státusainak Cassájából és pénzekből a Köz Gyűlésnek 1828. esztendei 

3704. szám alatt költ kegyes végzése következtében mai napon kétezer ft-kat v.czédulában olly 

kötelezéssel törvényes 6 percentre járó interessre felvettem, hogy ezen summának interesét fél 

esztendőnként a tettes Statusok Cassájába magam költségén bé adni, ha pedig a Capitalisnak vissza 

fizetése kivántattna, aztat hátra lévő interessével együtt egy fertály esztendőbeli felmondásra 

azonnal minden fogyatkozás nélkül le tenni tartozom.”
79

 

 

 A rövid távú kölcsönök pár hónapos és egy éves időtartamra szóltak, a magánemberek 

között megkötött kontraktusok többnyire ilyen típusúak voltak. Például Radenkovits János 

1844 július 1-én vállalta, hogy tartozását „a folyó eszt.  Szept 30. napján okvetlenül 

visszafizetni” fogja. Olyat is találni, ami eleve hosszabb időtartamot köt ki: 1802 júniusában 

kötötte meg az alábbi szerződést Meszes Kata és Szabó József: 

 

„Alább meg-írtt recognoscálom, hogy én Peleky Tamás Váczi kereskedőtűl bizonyos szükségeimre 

felvettem Hatvan kilentz ftot 49 xt olly Conditio alatt, hogy azon Summájú Pénzt 1806 esztendei 

October hólnapjának 24. Napjára ugyan azon Summát jó, és folyó kész Pénzben egész köszönettel 

meg-adni tartozzak” 

 

A szakirodalom sokszor felemlegeti, hogy a személyes hitelezés időszakában hosszú távú 

hiteleket csak ritkán lehetett kapni. Ennek némiképp ellentmondanak az általam megvizsgált 

szerződések, de ezek alapján nem lehet megcáfolni a korábbi kutatások állítását. Az biztos, 

hogy nem volt ismeretlen a hosszú távú hitelezés sem, és nem csak az intézményi hitelek, 

hanem a magánemberek között megkötött szerződések során sem. A váltóhitelek esetében 
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lehet csak egyértelműen azt kimondani, hogy pár hónaptól maximum egy évnyi időtartamra 

szóltak, ezek tehát valóban, típusuktól függően is rövid távú hitelek kihelyezésére szolgáltak, 

azonban a korábban általánosnak tekinthető obligációk között számtalan olyat találunk, ahol 

csak a felmondási időt kötötték ki, azaz tekinthetők hosszú távú hitelnek. Ráadásul a váltót is 

lehetett prolongálni, ezáltal az alapból rövid lejáratú kölcsön időtartama 

megsokszorozódhatott. 

Nem csak a zálog megléte vagy nem léte, azaz a típus, illetve a kölcsön időtartama, hanem 

a formátum alapján is meg lehet különböztetni a szerződéseket. A következőkben ezeket 

veszem sorra. 

 

II.2.1 Kötelezvények 

 

A leggyakoribb forma a kötelezvény (obligatio, contractus-levél, kontraktus, adósságlevél, 

cartabianca). Az 1840-es évektől már léteztek formanyomtatványok is,
80

 de a korábbi 

időszakban csak egy folyamatos szövegről volt szó, amit sok esetben nem is az érdekeltek, 

hanem egy harmadik fél írt meg, aki az elvárt formai követelményeket minden bizonnyal 

jobban ismerte (amiket, ahogy láttuk, az 1729-es törvény szabályozott
81

). Ezek az elvárt 

követelmények mindazonáltal elég szabad teret hagytak a szövegnek, így csak nagy 

vonalakban lehet általánosítani a kontraktusok felépítését.
82

 Magától értetődik, hogy a 

legfontosabb adatok, tehát ki ad kölcsön kinek, mennyit (kamattal) és mikor teszi mindezt 

soha nem hiányozhattak, vagy ha mégis, akkor az egy esetleges nem fizetést követő későbbi 

perben döntő tényező lehetett. A keszthelyi úriszék például azért utasított el egy keresetet a 

18. század végén, mert a kötelezvény „nincs felruházva a megkívánható tulajdonságokkal”, 

így a követelt 300 forint helyett mindössze 20-t ítéltek meg.
83

  A legegyszerűbb az „alap-

négyest” tartalmazó forma, tehát megtalálható benne az adós, a hitelező, az összeg a 

kamatokkal és a dátum a helyszínnel: 
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„Alab nevezett fel vettem harom száz forintokat szokot interessre Ignjatovits Peter urtol, és mikor 

az esztendőnek harom holnapal előbb nékem magat meg jelenti, köteles lészek lefizetnyi, dátum. 

Sz.Endrén 1791.dec.15. 

        Avakumovits Görgy fizető”
84 

 

Sok esetben kezest is felkértek a szerződés megkötéséhez, akik aláírásukkal vállalták, hogy 

ha az adós nem törleszt, ők fogják kielégíteni a hitelező követelését. 1843-ban Kecskeméten 

Svajger József adott 800 váltó forintot Zana Istvánnak és hitvesének, és kezesül Német 

Lászlót kérték fel, aki vállalta, hogy: 

 

„10 hold nyíri föld, Zana Sándor szomszédságában, Sina Mihály uramnál 1230 váltóforint zálogba 

van, de feliből mi számitvan fele termésre a mienk, oly formán hogy tobbé egy krajcár zálog 

summát nem vehetvén fel.”
85

 

 

Vagyis ezt a fele termést kínálták fel lekötésre, ha esetleg Német Lászlónak kellene 

kifizetni a 800 forintos tartozás.  

Fejenként 500–500 váltóforintos kezességet vállalt Tekets Sándor és Vegezer Leopold egy 

1815-ös, 1000 váltóforintról szóló kontraktus kapcsán.
86

 Kezeslevél maradt fenn egy 1837-es 

betáblázás kapcsán (a szerződés dátuma nem szerepelt rajta), annak apropóján, hogy egy 

ceglédi hivatalnok kezesei felsorolták, hogy miképpen biztosítják az adósság kifizetését, 

amennyiben az adós elmaradna a törlesztéssel a város felé.
87

 A négy kezes, Kis János , Ország 

János, Darányi Mihály és öreg Zsengeller Ferenc vagy szőlőjével (nem minden esetben, de 

többször megadják, hány holdról is van szó), vagy szárazmalmával, vagy jobbágyi telkével 

vállalja (ebben a példában fél telek), hogy garanciát vállal a visszafizetésért. A kezeslevél 

végén lemondtak minden jogi orvoslatról, amennyiben a város lefoglalná a felkínált 

ingatlanokat. Sajnos ebben az esetben nem derül ki, mekkora összegért kezeskedtek, de jól 

látszik, hogy a kezesi intézményt, legalábbis papíron komolyan vették, és nem csak egy üres 

formaság volt, ahogyan azt Tóth Tibor gondolta.
88

 Az ő megállapításai szerint a nehézkes 

végrehajtás miatt nem lehetett könnyű felelősségre vonni őket, és mivel nem talált rá forrást, 

inkább a kezességvállalás formális jellegét emelte ki. A peres anyagokban én sem találtam 

kezesek számonkéréséről szóló dokumentumot, azonban vannak utalások rá, hogy a kezesség 
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valóban jelentőséggel bírt, ha más tekintetben nem, de az adós bonitását számottevően 

megnövelte, ezáltal a gyakorlatban is hasznot hajtott, legalábbis a kölcsönt kérő személynek. 

Egy kötelezvény-csere kapcsán például gróf Keglevich (nem derül ki a szerződésből, 

melyikük lehetett) vállalt kezességet gróf Vartensleben Ágoston 30 000 váltóforintos fizetési 

kötelezettségeiért, és ez megnyugtatta a résztvevő feleket.
89

 Friedrich Antal bátyjáért vállalt 

kezességet, és ezt megerősítette 13 861 forintra becsült szőlőjének felajánlásával.
90

 Lehetne 

még sorolni a példákat a szerződésekre, de ennyiből is látszik, hogy a kezesség mint 

biztosíték bírt némi súllyal. 

Másrészt ha hosszú évtizedeken keresztül fennmaradt a kezesség intézménye, ráadásul sok 

esetben olyannyira akkurátus formában is, hogy megadták a biztosítást jelentő ingatlanokat is, 

ahogyan azt láttuk a ceglédi kezeslevél kapcsán, az azt jelenti, hogy a számonkérés során 

feltehetően lehetett arra építeni, hogy a kezesek fizetni fognak: még akkor is, ha peres úton 

kell eljárni ellenük. A peres úton való eljárás gyakoriságára utalhat a ceglédi kezeslevél utolsó 

passzusa, amiben lemondanak a jogi orvoslatról, amennyiben az adós, azaz a város elvenné a 

megjelölt ingóságokat. Tehát minden bizonnyal a kezesek, hasonlóan az adósokhoz, 

megpróbáltak kibújni vállalt kötelezettségeik alól, amennyiben erre lehetőségük adódott vagy 

igazságtalan érezték, hogy nekik kelljen fizetniük, és erre válaszul már a szerződésben is 

kikötötték, hogy lemondanak az ilyen jellegű ellenállásról.  

A kezeseket vissza is lehetett utasítani (esetleg közben elhaláloztak) és más személyeket 

kérni, mint ahogy az történt egy 1823-as, 250 váltóforintos eset kapcsán. Az első három 

kezest a hitelező özvegyasszony, Nyitray Zsófia elutasította, a szerződésen áthúzták a nevüket 

és módosították a szöveget: 

 

„Minthogy a hitelező fent tisztelt asszonyság az itten meg nevezett kezesekkel meg elégedni nem 

méltóztatott, az itt megnevezett kezeseket, úgy mint Hajduim János öreg Bagi Mihályt és Vank 

Andrást a kezesség alól fel mentvén és neveiket az adósság levél alol kitörölvén a kezességet 

magunkra vállaljuk. Sig Szada die 7a december, 1829. Ujvári György (X), Váryi János (X), Simon 

Mihály (X) és Simon István (X)”
91

 

 

Ráadásul a módosítás, ahogy látható az idézetben is, hat évvel a szerződés megkötése után 

történt, vagyis ennyi év elteltével is lehetősége volt az egyik félnek változtatni a kondíciókon, 

bár minden bizonnyal mind a két fél beleegyezésével cserélték le a régi kezeseket. Egyébként 

                                                           
89

 MNL PML IV.88. 2593. 
90

 MNL PML IV.3.i  1. doboz, 336. 
91

 MNL PML IV.3.i  1. doboz, 37. 



31 
 

az adósság kamatait 1827-től 1842-ig rendben megfizették, és 1844-ben ki is tábláztatták, 

tehát a 250 váltóforint is visszafizetésre került.  

 

A kauciós (cautionalis) levelek egy újabb altípust jelentettek: ezekben nem csak egy 

összeg kölcsönzéséről szóltak, hanem bizonyos feltételek teljesülését is kilátásba helyezték, 

amennyiben a visszafizetés nem történne meg: 

 

„Ano 1792 20 máji 

Adom tudtára akiknek illik hogy én felvettem Szalai Páltól 78 forintot törvényes interessre 

esztendeig amely is az Ötsödi árva Dugár Jánosé volt és ha valami szerencsétlenség esne rajtam 

hogy hűlőmben meg nem fizethetném a szőllőmből teljen ki ez a pénz mind ezekre kötelezem én 

magamat. Én Szabó István mk.”
92

 

 

II.2.2 Váltók 

 

A 19. század első felében megjelentek a váltók is a betáblázásokban. Fokozatosan egyre 

nagyobb jelentőségre tettek szert a rövid távú kölcsönzések esetében, és később külön 

törvények szabályozták, ahogyan törvényt alkottak a váltóval kapcsolatos visszaélések 

felülvizsgálatával foglalkozó bíróságokról is.  

A váltó első és hivatalos magyar meghatározása az 1840-es törvény szövegében olvasható:  

 

„A váltó olly oklevél, melly által kibocsátója magát a köztörvényieknél szigorúbb feltételek alatt 

kötelezi, hogy valamelly meghatározott somma pénzt, bizonyos helyen és időben vagy maga 

fizetend, vagy annak más általi kifizetését eszközli.”
93 

 

Hogy mennyire ez a definíció maradt a meghatározó a későbbiekben is, azt illusztrálja a 

Hanzély Ferenc féle 1886-os Kereskedelmi irálytan is, amelyik szinte szó szerint ezt az 

értelmezést veszi át a váltóról szóló magyarázatában.
94

 A törvénykezés is hasonló módon 

tekintett a kérdésre: még az 1876-os új váltótörvény is az 1840-es definíciót tekintette 

alapnak, mert nem adott meg új meghatározást.
95
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Más megfogalmazások is érvényesek lehetnek: a váltó rövid lejáratú, rendeletre szóló 

értékpapír, amelyben egy később esedékes fizetés testesül meg; fizetési ígérvény vagy fizetési 

felszólítás. Olyan okirat, amelyet a szigorú váltójogi szabályoknak megfelelő formában 

állítottak ki. Rövid távra szóló tartozást elismerő értékpapír, ígérvény. Vagy „a követelések 

bizonyításának és átruházhatósága megkönnyítésének, forgalomképessé tételének egyik 

magasabbrendű eszköze.”
96

 

A váltó ókori és középkori gyökerekre nyúlik vissza, kezdetben pusztán közös 

megállapodások megjelenítésére szolgált, és a használat során vált egyre inkább formalizálttá, 

anélkül, hogy törvény szabályozta volna. Tulajdonképpen ezek a mindennapi tranzakciók 

során kialakuló irányelvek váltak a törvényi kodifikáció alapjává a 16. századtól kezdve, 

Angliában például 1697-ben szabályozták törvényileg (Inland Bills)
97

, Magyarországon mint 

láttuk erre valamivel többet kellett várni. Talán ennek is köszönhető, hogy a 19. században a 

magyar jogtudomány nem tekintette a váltójogot a kereskedelmi jog részének, hanem önálló 

jogágként tekintett rá, habár ebben szerepet játszhatott az is, hogy a váltó nem csak fizetési, 

hanem hiteleszköz is volt.
98

  

A váltók magyarországi használatának kezdetét illetően a szakirodalmat tanulmányozva 

nagyjából olyan bizonytalan kép alakulhat ki bennünk, mint ami a 19. századi 

felhasználókban is kialakulhatott magáról a váltóhasználatról; utóbbira a bírósági anyagok 

kapcsán következtehetünk (lásd később), előbbire pedig néhány példa: „1840-ig még a 

kereskedők sem ismerték” hazánkban,
99

 vagy „A váltó intézménye hazánkban nagyon szerény 

múltra tekinthetett vissza. 1840-ig még a kereskedők sem nagyon ismerték [...]”
100

 Ennek a 

véleménynek a források ellentmondanak. Kállay István kutatásai alapján használtak váltót 

Magyarországon már 1729-ben, így ez legalábbis egy post quem dátumnak tekinthető a 

megjelenés szempontjából. Ebben az évben Rohoncon egy felső-ausztriai kereskedő mutatta 

be egy helybeli uradalmi Schutzjud, azaz ottani zsidó váltólevelét. Még két hitelező is 

felbukkant, összesen 472 forintot követeltek az adóson, aki azonban mindössze 20 forintos 

vagyont tudott felmutatni. A bíróság reakciója szerint „Csodálatos – írta a bíróság –, hogy egy 

ilyen vagyontalan, hitelképtelen embernek hitelt adtak. És ilyen sokat rövid idő alatt.”
101

 Ezen 

vélemény a korabeli hitelélet már tárgyalt sajátosságára is rámutat: megfelelő biztosítékok 
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hiányában még a személyes hitelezés időszakában is sokszor rejtve maradtak az adós 

pénzügyi viszonyai, tehát az a háttér, amit valaki hitelének nevezünk és ami alapján pénzt 

kölcsönöznek neki. A váltók révén bizonyos mértékig kiléptek a régi lokális keretek közül, 

elsősorban azáltal, hogy váltó elsősorban a kereskedelemben töltötte be jelentős szerepet, 

fizetést lehetett eszközölni rajta keresztül egy másik piacon, a kereskedő addig is váltókba 

tehette pénzét, míg egy jobb üzletre nem talált, vagy pedig akár nyereséget lehetett elérni a 

váltók jó áron történő adásával és vételével. Ennek alapján Hanzély a váltót pénznek és 

árunak is tekintette,
102

 Szász Antal ezt annyiban pontosította, hogy a váltó mögött többnyire 

áruhitel áll, és „megszerzésének a követelés pénzzé-változtatása volt a célja”.
103

 

A fenti korai dátumot mindazonáltal nem gondolhatjuk valamifajta általános elterjedés 

kezdetének, mert a 19. századig elég kevés ilyen ügyet találni. Nem véletlenül: bár Erdélyben 

már a 18. század végén átvették az osztrák 1763-as váltórendszabályt, a Magyar Királyságban 

majd csak 1840-ben rendezik törvényben a váltókérdést.
104

 A 19. század első felében azonban 

már jóval több váltó forgott, a Pesti–Pilis–Solt vármegyei anyag szerződéseiben számos váltót 

találhatunk, de kétségtelen: a betáblázási mutatók szerint 1840 után ugrásszerűen megnőtt a 

számuk, vagyis a törvény eredményeként megnőtt a váltó iránti bizalom, könnyebbé vált a 

visszaélések orvoslása, így széles körben terjedni kezdett a használata. Pest megyében 1842-

ben a 900 betáblázott hitelkontraktus közül 113 váltóleveles szerződés volt, azaz az összes 

regisztrált kölcsön 12%-a váltókölcsön volt (például 1831-ben négy ilyen típusú szerződést 

regisztráltak az az évi 379 betáblázott között).
105

 

 

A váltónak már a 18. század végén nagyon pontos formai követelményei voltak, és német 

nyelvű nyomtatott példányokat már a 18. század végén találni a magyarországi forrásokban. 

Van, aki szerint a váltóhitel egyik lényegi elme a kamatmentesség volt, és csak más módokon 

deríthető ki, hogy esetenként nagyobb összegeket írtak a váltóra, mint amekkora valójában 

részt vett a tranzakcióban (tehát valamiféle bújtatott kamatról lenne szó),
106

 ennek az 

elképzelésnek azonban már a 18. századi formanyomtatványok is ellentmondanak.
107

  

A formai követelmények között szerepelt a váltó megnevezés szereplése az okmányon: 

enélkül nem volt váltó a váltó. Továbbá szerepelni kellett rajta a kibocsátási helyének és 

                                                           
102

 Hanzély 1886: 343. 
103

 Szász 1947: 618. 
104

 Kállay 2001: 10., illetve Egry Gábor beszámol egy szászföldi kereskedőről, bizonyos Dobosi Sámuelről, aki 

1746-tól már csak hitelezéssel foglalkozott, és váltókat is kiállított. Egry 2009: 86. 
105

 MNL PML IV.3.a 4. 
106

 Krankovics 1999: 278. 
107

 MNL PML IV.3.i 1. doboz. 



34 
 

idejének feltüntetése, év, hónap, nap pontossággal, hiszen utóbbiak alapján lehetett 

kiszámolni, mikor jár le a váltó, míg a helyszín egy esetleges visszkereset szempontjából bírt 

fontossággal. A teljesítés idejét sem lehetett elhagyni, akár precízen, napra pontosan adták 

meg azt, akár látra vagy „lát után” néhány nappal jelölték ki, akár a váltó keltéhez képest 

határozták meg a kifizetés időpontját (például három hónap), illetve egy-egy ismert vásár 

idejét is megjelölhették teljesítésül. Azaz ekkor történik meg a bemutató, ami után megvalósul 

a kifizetés. Rá kellett vezetni az intézvényés nevét, akinek a kifizetés majdan megtörténik, a 

fizetendő pénzösszeget számokban és betűkben egyaránt. Rajta kellett lennie az 

intézvényezett nevének, aki kifizeti a megjelölt összeget. Az ő megléte döntött arról, hogy a 

váltó idegen vagy saját. Továbbá szerepeltetni kellett a kifizetés helyét, és a kibocsátó, vagyis 

az intézvényező aláírását.
108

 Külön érdekessége a váltónak, hogy a szükséges 

„alkatrészeknek” nem muszáj már a kiállításkor szerepelniük, a lényeg, hogy a bemutató 

idején, azaz amikor a kifizetésre sor kerül, akkor hiánytalanul szerepeljenek. 
109

 Ahhoz, hogy 

valaki aláírhasson egy váltót, váltóképesnek kellett bizonyulnia, vagyis az illető alanya kellett 

lehessen a váltóbeli jogoknak és kötelezettségeknek. Azzal pedig, hogy valaki kiállított egy 

váltót, szerződést írt alá, ezt nevezték váltószerződésnek, amelynél fogva a váltó kibocsátója 

váltójogi szigor mellett kötelezte magát bizonyos összeg kifizetésére.
110

 

Az 1840-es törvény két féle váltót különített el: az idegent és a sajátot. Előbbinél a 

kibocsátó, tehát az adós a jövőben való teljesítést egy másik személy nevében ígéri meg, tehát 

egy harmadik fél is bevonódik a tranzakcióba, és így ebben az értelemben tulajdonképpen az 

idegen váltó egy fizetési felszólítás, igaz, ha a felszólított fél nem tud fizetni, a kibocsátó 

kénytelen fizetni. Saját váltó esetében az adós ígéretet tesz arra, hogy ő maga fogja kifizetni a 

tartozást, és ebben az esetben egy fizetési ígérvényről van szó két szereplő között.
111

 Szekeres 

János kecskeméti birtokos gazda 1845-ös saját váltójában vállalta, hogy 1250 váltóforintot 

egy évvel később megfizet Csillag Gábornak. Vinculumként, azaz bánatpénzként az esetleges 

késésért 150 váltóforintot, specialis hypothecaként pedig 35 holdnyi monostori földjét 

ajánlotta fel.
112

 

A váltóhoz kapcsolódik a „kreációs elmélet”: a német és a magyar váltóirodalomban 

terjedt el, lényege, hogy az értékpapírba foglalt kötelezettséget magának a papírnak a 
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kiállítása szüli. A váltó kiállítója ezáltal valóságos papírpénzt kreál,
113

 ahogyan azt Hanzély is 

gondolta. Ezt az értelmezést erősíti meg a Közgazdasági Lexikon is: a váltó „az adóslevélnek, 

tehát egy tartozásról kiállított, tartozást bizonyító okiratnak meghatározott formájú, 

különleges jogi természetű fajtája.” Értékpapír, ezen belül pénzpapír, azaz meghatározott 

pénzösszeg fizetésére irányul.
114

 Pontosan ezen funkciója miatt úgy is szerepelet, mint a 

papírpénz: mivel a váltót forgatni is lehetett, a forgatással az eredeti tulajdonostól elkerülve is 

megőrizte értékét, kvázi mint fizetési eszközt lehetett használni. A szabályozás biztosította, 

hogy a forgatmányosok (azaz az új hitelezők) ugyanúgy felelősek legyenek a kifizetésért, 

mint a kibocsátó, hiszen már ő is egy tartozása fejében adta ki a váltólevelet. A 

forgatmányosokat a váltó hátoldalán kellett feltünteni. 

Mindezek együttesen biztosították, hogy kiválóan alkalmas hiteleszközzé váljon a váltó, 

mert minden, a hitelező számára fontos körülményt pontosan rögzítettek a váltószerződés 

során és nem volt szükség tanúkra vagy kezesekre a szerződés nyélbe ütéséhez. Pont a fenti 

szigorú „alkatrészek” miatt a váltó megbízhatónak bizonyult, és mivel mint bármelyik 

értékpapírral, ezzel is lehetett kereskedni (leszámítolás, forgatás), készpénzkímélő fizetési 

módnak is tökéletesen bevált. 

Egy 1793-as, előre nyomtatott váltó a következőképpen nézett ki (dőlt beűvel jeleztem a 

kibocsátó által kitöltendő részeket): 

 

Dátum per fl. az összeg számmal Corrent per Cassa időtartam, többnyire három hónap zahle 

ist gegen diesen Sola
115

 Wechsel-Brief an Herrn az adós neve oder dessen Ordre, Gulden az 

összeg betűvel Corrent, selective, Valuta von demselben an Waaren nach Vergnügen 

empfangen, in rechter Zeit leiste richtige Zahlung, im widrigen aber das gewönliche Interesse 

a 6. pro Cento, und unterwerfe ____ einem K. K. N.Or. Wechsel-Gericht, und aller Orten 

rechter Instanzen, und Markt Freyheit. a Dio 

 

An mich Selbsten  

        Aláírás 

In             

helyszín 

oder wo nur anzutreffen
116

 

 

                                                           
113

 Bobek 2008: 11. 
114

 Közgazdasági Enciklopédia, „Váltó” szócikk: 1288. 
115

 Tehát saját váltó. 
116

 MNL PML IV.3. i 1. doboz, például Samuel Carlburg váltója Aron Grismannak 220 forintról. 



36 
 

Számos hasonló formanyomtatványt találhatunk, amik kezdetben német nyelvűek és előre 

nyomtatottak voltak, mint például Johann Panovits adós váltója 2150 ezüst forintról 1817-

ből.
117

 Vagyis csak a pest megyei anyag alapján is nehezen tarható az az állítás, hogy a váltót 

még a kereskedők is alig-alig ismerték. Az biztos, hogy a váltó forgatása ezeken a korai 

darabokon még nem túl sűrűn fordul elő, tehát feltehetően sokkal inkább használták hitel, 

semmint készpénz szerepben.  

1847-ből maradt fenn Szekeres Sándor kecskeméti „gazdaember” magánváltója, amit 

Schweiger József és Schweiger Salamon javára állított ki (Schweigerék saját, előre nyomtatott 

váltópapírjára), 2073 konvenciós forintról 1846. február 22-én.
118

 A bemutató időpontja 1847. 

február 14-re szólt, tehát egy éves hitelről volt szó. „Specialis hypotheca”-t is megadott 

Szekeres, „7ik tizedben özvegy Herczeg Josefné és Dárnátva Gábor szomszédságaikbanni 

házamat és a halasi kapun kívül a kereszt mellett lévő saját száraz malmamal”. Tanúk is 

aláírták a váltót, név szerint Szalay Sándor és Weisz Jakab. Hivatkozik a váltó szövege az 

1836:XX és az 1840:XI törvénycikkekre. 

Ami a betáblázások szempontjából is érdekessé teszi ezt a váltólevelet, hogy szerepel rajta 

a betáblázás dátuma is, 1846. március 2. Vagyis pár nappal a kontraktus megkötése után 

betáblázták. A kifizetésre 1847. május 1-én került sor, tehát a bemutató megadott 

időpontjában Szekeres nem tudott törleszteni, de két és fél hónappal később már igen, és a 

szerződést ki is táblázták még azon a napon, azaz május 1-én. 

    Természetesen a váltókkal is vissza lehetett élni, a szakirodalom többféle csalási metódust 

is számon tart. A pinceváltó például kitalálta neveket tartalmaz, azaz sem a kibocsátó, sem a 

rendelvényes nem valódi személyek. A csaló saját magára forgatja a váltót, majd 

leszámítoltatja valakivel, és így az értéktelen papírdarabért cserébe pénzhez jut. A rászedett 

áldozat pedig csak a bemutatáskor szembesül vele, hogy nem létezik az a személy, akitől 

megkaphatná a pénzét. Egy másik, széles körben elterjedt átverés a váltónyargalás, amikor a 

kibocsátó valójában úgy intézi a váltót az intézvényezettre, hogy nincs semmiféle fedezet 

mögött. Majd amikor lejár a váltó, akkor kibocsát egy újabbat, és ezt addig ismétli, amíg le 

nem bukik. Mindez csak akkor válik bűnné, ha ténylegesen hitelképtelen az illető. Magától 

értetődik, hogy a váltó ún. váltóuzsora elfedésére is alkalmas: hiszen azt nem lehet 

megállapítani utólag, hogy valóban annyi pénz adott-e a kibocsátónak az intézvényes, ami a 

papíron áll.
119
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Ha a váltó nem is volt olyan ismeretlen dolog, mint ahogy a szakirodalomban néhány 

helyen megfogalmazódott, a váltó használatának talán legsajátosabb módjáról, a 

váltóforgatásról és annak gyakoriságáról már nehezebb konkrétumokat megfogalmazni. Egy 

kicsit ennek kapcsán is ugorjunk előre az időben: Gregersen Gudbrand pesti építési vállalkozó  

1869-ben csődbe jutott. Ennek kapcsán fennmaradt 195 váltója, ezeket vizsgálta meg Halmos 

Károly, arra kérdésre keresve választ, hogy a Granovetter-féle gyenge és erős kötések hogyan 

érvényesültek a 19. században. A norvég származású vállalkozó váltói 73 rendelvényestől 90 

forgatmányoshoz kerültek, és ebből a 90-ből 45 nem szerepelt a rendelvényesek között. 

Továbbá egy sem volt közülük intézmény: csak magánemberek, bár akadt köztük bankár is. A 

váltók áttekintésének eredményét tehát, ahogyan Halmos Károly megfogalmazza, hogy a 

váltó-ügylet mindig bizalmat igényel, ugyanakkor a forgatmányosokat ő, azaz a kibocsátó már 

nem ismeri, tehát az a jelenség, ami a kibocsátó erős kötéseire alapozódott, a sor végén már 

csak mint gyenge kötés élt tovább.
120

  

A másik következtetés, amit le lehet vonni Gregersen csődjéből, hogy mennyire éltek 

tovább a személyes hitelrendszer elemei. Pontosan az erős kapcsolatok voltak azok, amik 

alapján Gregersen a hitelei jelentős részéhez hozzájutott, és nem az akkorra már kiépült 

takarék- vagy bankrendszer felé fordult. A tranzakciós költségeket egy kiépített kapcsolati 

hálóval bíró kereskedő vagy vállalkozó minden bizonnyal érdemben tudta csökkenteni, és a 

váltók révén megbízható (vagy legalábbis annak tűnő) pénzügyi hálózatra tudott támaszkodni.  

Ha a váltóadós vagy kibocsátó nem tudott fizetni, akkor a váltótulajdonosnak lehetősége 

volt „megóvatolni” a váltót, sőt csak így volt lehetősége viszkeresetre, mert ha nem lépte meg 

az óvást, abban az esetben az előtte lévő forgatmányosok felelőssége meg is szűnt.
121

 Az óvás 

többnyire idegen váltók esetében lehetett hasznos, de nem volt kizárva saját váltóknál is, bár 

utóbbi azért nem volt feltétlen szükséges, mert ha nem is fizetik ki a hitelezőt, a váltó a 

birtokában marad, vagyis bármikor igazolhatja, hogy nem történt meg a kifizetés. 

A váltóóvatolások száma pénzügyi válságok idején érthető módon megugrott: a 

Közgazdasági Enciklopédiában található egy, az 1929-es gazdasági világválság kapcsán 

készítetett összevetés a váltóóvások számáról.
122

 Ugyan csak két évet vizsgáltak, de a változás 

elég szembeszökő:  
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       Évek  Óvatolt váltók száma         Óvatolt váltók összege pengőben 

1928           129 518               83 075 073 

1929          168 502              122 236 451 

 

A visszafizetési hajlandóság csökkenését lehet látni a tendencián, már amennyiben két év 

értékeinek változását egyáltalán tendenciának nevezhetjük. Ilyen adatokkal természetesen 

nem rendelkezünk a 19. század első felét illetőleg, ezért ezzel a kitérővel csak arra szerettem 

volna felhívni a figyelmet, hogy a váltóóvások szerepet talán nagyobb is lehet, mint azt a 

mostani kutatások megelőlegezik.  

 

II.2.3 Parciális obligációk 

 

Kimondottan az arisztokraták hiteligényeinek kielégítésére születtek meg a parciális 

obligációk. Lényegében egy kötvénykibocsátásról volt szó, hasonlóan az államkölcsönökhöz, 

aminek megvoltak a maga előzményei német és osztrák nagybirtokosok esetében. A kibocsátó 

egy vagy több főkötelezvényt (obligáció) letétbe helyezett egy pénzintézménynél, majd erre a 

letétre bocsátottak ki újabb, ún. részkötelezvényeket (ezek a parciálisok). Fix kamatozású, a 

záloglevélhez hasonló papírok voltak, amelyeket a nagyközönség megvásárolhatott és 

elméletben mindenki jól járt. Míg a főkötelezvény maradt letétben, addig a parciálisokkal 

szabadon lehetett kereskedni, és idővel saját árfolyamuk alakult ki.
123

 A kifejezetten 

megbízhatónak számító Esterházy parciálisok (Esterházy Pál herceg kibocsátása) is mutattak 

árfolyamingadozást: 1825-ös kibocsátásuk után 70%-ra is lementek, de a Zichy-Ferraris 

kibocsátása is értéktelenedett egészen 68%-ig.
124

 Az Esterházy-féle kibocsátás a 

későbbiekben annyira elfogadottá vált, hogy még a Pesti Hazai Első Takarékpénztár is 

elfogadta értékpapírként, de megtalálhatók voltak magánembereknél is: Fejérváry Gábor 

eperjesi birtokos nemes számadáskönyvében több is szerepel közülük. 1831-ben Pálffy-félét 

vásárolt 6 000 konvenciós forintért, majd még hozzá vásárol 2 000 forintért, és az 1830-as 

években végig meg is tartotta őket, fix 250 forintos kamatot húzva belőlük. 1838-ban a már 

említett Esterházy nyereménykötvényekből is bevásárolt 5 000 forintért, de ezeket még abban 

az évben tovább is adta, gyakorlatilag minden különösebb látható haszon nélkül. 1836-tól 

kezdve feltűnt a számlakönyvében nyolc darab meg nem nevezett parciális, minden évben 10 
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forint kamatot jelentve, de fokozatosan megszabadult tőlük, évente eladogatva őket, míg 

végül 1840-re már egy darab sem maradt a birtokában.
125

 

A törlesztés alapján kétféle csoportba voltak sorolhatók: az egyik típusnál előre rögzítetten 

kellett fizetni a kamatokat és a tőkét, a másik esetében pedig a korszakban népszerű 

lottójátékhoz hasonlóan sorsolták, hogy éppen akkor melyik parciálisra fizessenek ki többet, 

amelyeket természetesen nem fizettek ki teljesen, hanem azok a törlesztési időszak végéig 

megmaradtak vonzóbb részadósságlevélnek. Tulajdonképpen tehát nyereménykötvényként 

viselkedtek, amelyek egyfelől a tőke visszafizetését ígérték, másfelől a kötvénybirtokosok 

között nyeremények kisorsolásával is kecsegtettek. Hosszúlejáratúak voltak, akár több 

évtizedre is kinyúlóak, a törlesztésük mindig sorsolás útján történt, aminek alapján eldőlt, 

melyik kötvényt fizetik vissza előbb.
126

 Az első ilyen egyszerre kölcsönkötelezvény és 

szerencseszerződés Angliában jelent meg 1694-ben és aztán egész Európában elterjedt. Az 

osztrák kormányzat is élt vele, először 1795-ben, majd a napóleoni háborúk idején, és a 

reformkorban is. A Habsburg birodalomban főúri kötvényeknek vagy Cavaliers-Lose-nak 

nevezték azt a formáját, amikor nem a Kamara, hanem egy-egy kiválasztott főúr bocsátott ki 

ilyen nyereménykötvényeket. Ilyen kibocsátás volt például Esterházy Pálé 1836-ban, 7 millió 

forint értékben, 40 forintos címletekben, 32 éves lejárattal.
127

 

A kibocsátást és a terjesztés első szakaszát a bécsi bankházak végezték, anélkül, hogy 

bármiféle garanciát vállaltak volna a parciálisokra nézvést: ők csak a közvetítés feladatát 

vállalták, illetve az azzal járó ügyeket. Ráadásul nekik is volt kockázatuk a kibocsátáson: ha a 

parciálisok árfolyama netán leesett, akkor az ő bevételük is csökkent. Éppen ezért eleve 

kevesebbet fizettek a főadósságlevélre, mint amennyi azon szerepelt: a különbözet jelentette a 

profitjukat és a kockázatuk árát. Ez természetesen azt jelentette, hogy a kibocsátónak 

jelentősen megdrágult a hitel ára (nemcsak kamatokat kellett fizetnie, hanem eleve kevesebb 

pénzt is kapott, mint amennyiről a főadósságlevél szólt). Egy röpiratban 20 000 forintos 

jutalékot említettek, amit Grassalkovich fizetett volna az Arnstein und Eskeles bankháznak a 

kibocsátásért cserébe, ami a 600 000 konvenciós forintos főadósságlevélhez mérve kb. 3%-os 

költséget jelent (fontos lenne tudni, mennyit kapott kézhez a 600 000 forintos összegből, erre 

azonban egyelőre nem állnak rendelkezésre források). Egy átlagos hitelfelvételhez képest 

megnövekedett költségekért cserébe viszont nagyon magas összegű kölcsönhöz jutottak a 
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kibocsátók, viszonylag gyorsan, és ami szintén nagyon fontos szempont volt, hosszú 

futamidővel.  

Csakhogy: a kamatok és a törlesztés fedezetét ezek alapján a birtokos jövedelme kellett, 

hogy biztosítsa; és ameddig biztosította, addig nem is volt baj. De ha mégsem volt rá képes, 

akkor hiába pereskedtek a részkötelezettségek tulajdonosai, mert az ősiség törvénye alapján a 

jog itt is a birtokos oldalára állt. Idehaza ez persze ismert dolog volt: de külföldön nem. 

Márpedig a bankok németek voltak, akárcsak a vásárlók nagyobbik része is. Majd csak a Hitel 

1830-as megjelenése után döbbennek rá külföldön, hogy mennyire máshogy ítélkezik a 

magyar jog.
128

 Addig azonban nagyon sokan ráfizettek a parciális obligációkra, mert azok 

nem 4%-os kamatot fizettek, mint a Landschaftok értékpapírjai, hanem 6%-ot, és így sokkal 

vonzóbbak voltak a német és osztrák befektetőknek, hozzá még úgy is érezték, hogy ezen a 

módon kapcsolatba kerülhetnek valódi kékvérű arisztokratákkal.  

Nagy László ugyan 1825-re teszi az első Grassalkovich-féle kibocsátást,
129

 de valójában 

1820-ban dobott piacra először parciálisokat a herceg.
130

 Az Arnstein und Eskeles bankház 

600 000 konvenciós forintot tábláztatott be a Pest vármegyei közgyűlés előtt, 1820. március 

6-án (a kontraktust előző év december 31-re datálták). Szembetűnő, hogy pontosan aznap, 

azaz március 6-án Grassalkovich kitábláztatta 524 927 forintnyi, az 1810-es években 

keletkezett adósságát.
131

 Azaz a parciálisok biztosította összegek adósságkonverzióra 

kellettek, azokból a birtok meliorációjára nem igazán juthatott, legalábbis 1820-ban. 

1825-ben Grassalkovich két bankot, a már bevált Arnstein und Eskelest, valamint a S.P. 

Wertheimer et Secksteint kérte fel a letét elvállalására, 2 millió forintos főkötelezvénnyel, 

akik ezt el is fogadták. 1825. február 23-án és február 25-én a herceg újabb adósságokat 

tábláztatott ki a Pest megyei birtokairól, összesen 76 850 konvenciós forint értékben, 

miközben 850 000 konvenciós forintnyi adósságot tábláztatott be ellene az Osztrák Nemzeti 

Bank.
132

 Itt tehát már kevésbé egyértelmű, hogy mire költötte a pénzt a főrang,  

Tizenöt év alatt kellett volna Grassalkovichnak törlesztenie az összeget (és közben fizetni 

a 6%-os kamatot), de ebből nem lett semmi. 1832-re, tehát körülbelül a teljesítésre kiszabott 

időtartam felére, a parciálisok értéke az eredetinek 20-25%-ra zuhant. Hosszú pereskedések 

kezdődtek, a Grassalkovich-kibocsátás károsultjai még 1846-ban is csak futottak a pénzük 
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után: két évtized telt el a harmadik kölcsön után, és maga Grassalkovich sem volt már akkor 

életben. Csak 1850-re zárult le az ügy, de sokan persze soha nem jutottak hozzá a pénzükhöz, 

mert ugyan a herceg csődbe ment, de ellene eljárás nem indult. Nem a Grassalkovich-féle volt 

az egyetlen ilyen ügy: az 1828-as Festetich-féle szintén 2 milliós kibocsátással indult, hogy 

aztán 1831-ben már csak 2 forintot érjen egy 1000 forint névértékű kötvény (ezeken a 

kötvényeken ráadásul még a császári címer is szerepelt – teljesen jogtalanul –, ezáltal olyan 

benyomást keltett a vásárlókban, mintha az udvar vállalna felelősséget a befektetett 

pénzükért). Több korabeli röpirat is megpróbálta értelmezni a történteket: volt, amelyik a 

magyarokat hibáztatta mindenért, mások sajnálták a beperelt főurakat és a kibocsátásokban 

közvetítő szerepet vállaló zsidókat vádolták. Pedig a vásárlók maguk is hibásak voltak: „Aki 

ilyen körülmények között... a Grassalkovich parciálisait vásárolta... az a nagyobb profitot 

hajhászva spekulált.”
133

. Nagy Lászlóval ellentétben nem a spekulálást emelném ki, mint 

elítélendő magatartást, hanem sokkal inkább abban az értelemben lehet felelőssé tenni a pórul 

járt kötvényvásárlókat is, hogy nem vették figyelembe azt, hogy a magasabb kamathozam 

magasabb kockázattal járhat együtt.  

Botos János szerint az 1830-as években nagyjából 10 millió konvenciós forintnyi parciális 

keringett a pénzpiacon, leginkább Ausztriában és a német területeken.
134

 Amelie Lanier egy 

levélből, amit a Grassalkovich-hitelezők küldtek Kübeckhez, az Udvari Kamara elnökének, 

azt olvasta ki, hogy nagyjából 41 millió konvenciós forint lehetett összesen az az összeg, amit 

a magyar főurak kb. húsz év folyamán törlesztettek vagy törleszteniük kellett volna 

(nagyjából 9 millió forintnak számolták a fenti levélben a csalárd kölcsönöket). 5%-os 

kamattal (1841 után az újabb kibocsátások már nem 6%, hanem 5% és 4%-os kamatot 

ígértek) és húsz évre számolva ez azt jelenti, mondja Lanier, hogy nagyjából 21,5 milliót 

fizethettek kamatként a magyar arisztokraták hitelezőiknek.
135

  

Ezen levél kapcsán Kübeck védelmébe vette a bankházakat. Lanier vitatkozik Kübeckkel, 

utóbbi ugyanis egyértelműen a kibocsátó bankházak érdekeit védi szerinte azzal, hogy a 

magas kezelési költséget a kockázattal szemben elfogadhatónak tartja, illetve megérti, hogy a 

bankárok nem vállaltak felelősséget a kibocsátás mögött állók pénzügyi hátteréért. Az biztos, 

hogy a parciálisok jó üzletet jelentettek a bankházaknak, de közben az is igaz, hogy némi 

konkurenciát is támasztottak az állampapír-kereskedelemnek, amit lényegében ugyanazok a 

bankházak bonyolítottak (Sina, Arnstein und Eskeles, Rotschild). Ráadásul a beáramló pénz 
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bár Magyarországon külföldi tőkének számít, de a kamatok és törlesztés miatt ki is áramlott, 

miközben a beruházási értéke erősen kétségbe vonható, lévén nem volt mibe fektetni, és 

Lanier azt gyanítja, hogy a pénzeket nem az arisztokraták birtokainak meliorációjára 

fordították. Kübeck „silány” érvelése a bankházak mellett mindenesetre – Lanier szerint – azt 

mutatja, hogy ezek a bankházak képesek voltak az érdekeiket magas szinten is érvényesíteni, 

illetve megvédeni.
136

  

Az adós természetesen vissza is tudott élni a kibocsátással: ha például egy kontraktus 

során nem adósságlevelet, hanem parciálist adott a hitelezőjének, a magyar jogviszonyok 

miatt a hitelező szorult helyzetbe kerülhetett: a magyarországi bíróságok ilyen esetben sokáig 

nem ismerték el a parciálist adósságlevélként. De előfordult, hogy ezzel némiképp 

ellentétesen járt el a jogszolgáltatás, mert Bernard von Wachtler pozsonyi kereskedő hiába 

támadta meg Grassalkovichot bíróság előtt a fenti váddal, Grassalkovichnak adtak igazat, 

vagyis a parciálisokat ebben az esetben elismerték mint adósságleveleket.  

A visszaélések között megjegyzést érdemel egy bizonyos Seeligmann nevű német 

szélhámos ügye is, aki több ilyen kibocsátást intézett saját szakállára: Festetics Károly Albert 

1828-as 2 900 000 forintos kölcsöne 1829-ből, vagy a Hadik-féle 1 500 000 forintról 1827–

1828-ból, Luzsinszky Alajos bár 1828-as 500 000 forintos kibocsátása, vagy Pejacsevich 

Antal 1828-as 200 000 forintos kölcsöne. Seeligmann ál-felvásárlásokat eszközölt, ezáltal 

felverte a parciálisok árfolyamát, illetve keresletet is ébresztett irántuk. Igazság szerint, bár 

Lanier nagyon elítélően nyilatkozik Seeligmannról, pontosan nem lehet tudni, mennyiben volt 

valódi csaló és mennyiben volt jószándékú, aki megbízott a magyar arisztokratákban, akik 

aztán magára hagyták: ezekre a parciálisokra egyáltalán nem fizettek sem kamatot, sem 

törlesztést, így hamar bedőltek.  

A parciális obligációk közül sem volt mindegyik csalás: az Eszterházy, Pálffy, Orczy
137

, 

Zichy-féle kibocsátások rendszeresen fizették a kamatokat, igaz, nem 6, hanem 4%-ot, 

ahogyan az már német területen bevált. Történtek kibocsátások még az 1840-es években is, 

ezért egyáltalán nem tűnik úgy, hogy elvesztették volna a befektetők a bizalmukat ezen 

beruházási forma iránt.
138

 Sőt, ugyan a szakirodalom néhol „főúri kölcsönnek”
139

 nevezi a 

parciális obligációt, a későbbiekben voltak olyan kibocsátás-tervezetek is, amiket nem 
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arisztokraták, hanem a bene possessionati tagjai kezdeményeztek. Az 1847-es, 48 évre szóló, 

5% kamatú, 1 160 000 pengő forintos Kállay-féle kibocsátás terve is ilyen volt.
140

 A Reisner 

és Társa bécsi nagykereskedő házat kiválasztó Kállay Péter elképzelését az 1848–49-es 

események döntötték sutba. Ennek ellenére Kövér Györgynek sikerült feltárnia a Kállay 

családra vonatkozó források alapján néhány, talán általánosnak is tekinthető jellemzőt a 

parciálisokkal kapcsolatban. A kibocsátást megelőzte (már annak tervezési szakaszában) egy 

tételes birtokösszeírás. A főkötelezvényhez szükséges birtokösszeírásról azonban kiderül, 

hogy nem minden elemében egyezett meg a családi birtokösszeírással, például a zálogba 

csapott birtoktesteknél ez a körülmény lemaradt a listáról. Nem arról van szó, hogy ez 

alapjaiban rengette volna meg a kibocsátás anyagi alapjait (nem volt akkora tétel), de 

mindenképpen árulkodik arról, hogyan próbálkozhattak a birtokosok a valóság 

„megszépítésével”. 

Másrészt Kövér György úgy véli, hogy az 1840-es évek kibocsátásai vagy kísérletei nem 

azért voltak az utolsó kísérletek, mert ez a fajta hitelezési forma nem váltotta be a hozzá fűzött 

reményeket, hanem mert az 1848-as törvények, egészen pontosan a jobbágyfelszabadítás 

felforgatta azt a világot, amire a birtokösszeírások és így a főkötelezvények alapozódtak.
141

  

Amelie Lanier véleménye szerint a kötvénykibocsátások egy része voltaképpen ez az 

uzsorának volt egyfajta megjelenése: 

 

„Hatalmas összegeket vettek fel, melyeket földbirtokuk nem tudott előteremteni. Sokszor a 

hitelezők átvették a birtokot, így néhány bécsi bankház tulajdonosai, mint például Sina György 

vagy a Biedermann-cég emelkedtek Magyarország legnagyobb földbirtokosai közé.”
142

 

 

Ezzel a kijelentéssel eljutottunk az uzsora kérdéséhez, amely a korszak hitelezéséről 

folytatott diskurzusok rendre visszatérő témáját adta, így nem kerülhető el, hogy körbejárjuk. 

 

 

II.3 Kamatok és uzsora 

 

A korszakban Magyarországon, mint azt a törvényeknél már láttuk korábban, a 6%-os 

kamat-értéket tekintették elfogadhatónak, amely érték a katolikus egyháznak a középkor 
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végén kialakult toleránsabb álláspontjához idomult. Már ez is egy nagy változást jelentett a 

korábbi teljes tiltáshoz képest, ami filozófiájában ókori gyökerekhez nyúlt vissza, római 

közvetítéssel (nummus nummum non parit) Arisztotelész gondolataiban találva meg 

kiindulópontját. Kamatmentes állapot persze sosem létezett, a rendre megerősített egyházi 

törvények és rendeletek mind arra utalnak, hogy a teljes tilalmat soha nem sikerült betartatni.  

Az 1647-es, 6%-os kamatot megengedő törvény voltaképpen ezen realitásokhoz idomuló 

alkalmazkodást tükrözte: az 1622-es, ércbányákról szóló törvény még a teljes kamattilalmat 

idézte fel.
143

 Amely tilalom természetesen nem jelentette azt, hogy valóban nem volt kamat: 

Batthyányi Ferenc, Esterházy Miklós esetében egyértelmű, hogy fizettek kamatot már a 17. 

század elején is kölcsöneik után.
144

 Az 1715-ös törvénycikk már kifejezetten az uzsorára 

hivatkozott, ami ellen a törvénynek is fel kell lépnie, és ezért megtiltotta a 6% feletti 

kamatot.
145

 1723-ban egy új, kifejezetten az uzsorát büntető törvényt hoztak,
146

 ami 

egyértelművé teszi, hogy a korábbi jogalkotás nem tudta megoldania kérdést; ahogy ez az 

újabb törvénycikk sem.
147

 II. József, nyilván egészen más megközelítés alapján 

megpróbálkozott a másik véglettel: 1787-ben eltörölte az uzsoráért járó büntetést, ugyanakkor 

ő is meghatározta 4–6%-ban a bíróság előtt is érvényesíthető kamatmaximumot. Azonban 

halála után a törvényhozás újra a régi módszerekkel próbálkozott, ami akár azt is jelentheti, 

hogy ez a megközelítés sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. 1802-ben az újabb uzsora-

ellenes törvény a mindennapi tapasztalatra hivatkozott, amikor az uzsoráskodás egyre 

nagyobb elharapódzásával indokolta meg a visszatérő szigorítást, megemlítve az 1715-ös és 

1723-as törvényeket, de azt már nem magyarázva, hogy ha azok sem voltak hatásosak, vajon 

mennyivel fog több eredményt hozni az újabb, hasonló tartalmú törvény.
148

 

A kötelezvények és betáblázások alapján nagyon keveset tudunk feltárni a 

kamatmozgásokról: nem tudjuk, hogy az agrárgazdaságokban olyannyira jelentős szezonális 

ingadozások esetleg kihatottak-e erre a tényezőre is, nem tudjuk megállapítani, hogy bár a 

közgazdaságtudomány szerint a pénzszűke rendszerint a kamat drágulásához vezet, ez milyen 

mértékben hatott a hazai kamatszintekre, továbbá a kamatszint hogyan hatott a gazdaság 
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körforgására, de azt sem vagyunk képesek pontosan megmondani, vajon emberbaráti okok, 

dogmatikus megfontolások vagy hosszabbtávú megtérülési célok játszottak szerepet abban, 

hogy például az egyházi intézmények 1–2%-kal alacsonyabb kamatra is rendszeresen 

kölcsönöztek, amire már Grünwald Béla is felfigyelt.
149

  

Ungár László, bár hosszan értekezik az akár 50%-os kamatterhekről is, amikor a 

nemesség eladósodottságát méri a megyei birtokok arányában, akkor csak a törvényes 6%-os 

kamattal számol, kétség kívül azért, mert különösebben sokat nem tudott megállapítani az 

50%-os kamatok elterjedtségéről.
150

 

Tóth Tibor Somogy megyében a vizsgált kölcsönök 61%-nál 6%-os kamatot, a maradék 

39%-nál 5%-t talált, utóbbiak leginkább egyházi hitelezők és alapítványok voltak.
151

 

Ugyanakkor azt is feltételezte, hogy a „kamatok járulékos elemekkel”
152

 való megnövelése 

éppen az olcsóbb hiteleknél fordult elő gyakrabban: zálogos kölcsönök esetén a lekötött birtok 

értéke és a kölcsön összege nem álltak arányban egymással, esetleg egyéb szolgáltatás is 

járult a kamatteherhez, például erdőhasználat, és így összességében az olcsóbb hitelek 

valójában nagyobb terhet is róhattak az adósra. 

Glósz József szintén csak az uzsorakamat nagyságát tudta felvázolni, de igazság szerint 

azt is csak Tóth Tibor és Varga János kutatásai alapján, végkövetkeztetése pedig ezen munkák 

alapján az, hogy a 6%-os törvényes kamat „irreálisan alacsony” a korszakban általános 

kamatokhoz képest.
153

  

Hasonló megállapítást tesz Kaposi Zoltán is, Szabad Györgyre hivatkozva, miszerint „a 

6%-os kamat rendkívül olcsó pénz volt”, utalva arra, hogy ezt az értéket minden bizonnyal 

meghaladták a legtöbb esetben. Ezt azonban ő nem tudja igazolni, mert saját kutatása során a 

vrászlói árvapénztár tíz éves időszakában nem talált 6%-nál sem magasabb, sem alacsonyabb 

kamatot.
154

 

A betáblázások önmagukban sajnos nem sokat árulnak el arról, hogy egy-egy szerződés 

megkötésekor mekkora kamatot kötöttek ki. A pest megyei közel félszáz, 1790 és 1848 között 

keletkezett (és megmaradt) kötelezvény átböngészése alapján szinte mindegyik szerződés 6%-

os kamatról szólt, egyetlen 1789-es obligációban tüntettek fel 5%-t.
155

 A megyei 
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árvaküldöttségi iratok között szerepel 5%-os kamat egy családi szerződés kapcsán
156

, de 

például az árvaszéki pénztár feljegyzéseiben csak 6%-os kamatokkal találkozunk, pontosan 

úgy, ahogyan arról Kaposi Zoltán is beszámolt vrászlói példáján keresztül.
157

 

A Fejér megyei betáblázások viszont, ugyan a forrás időhatárai miatt csak a 19. század 

előtti időszakban, de megadják a kamatnagyságokat, ha nem is minden esetben, de a 

betáblázások nagyobb részében. Ennek alapján 394 esetből 129-ben 5%-os kamatot számoltak 

fel (33%), 263 szerződésben 6%-osat (67%). Található még egy 4%-os és egy 5,5, illetve egy 

6,5%-os kamatozású kölcsön is.  

 

2. táblázat – A kölcsönszerződésekben megszabott kamatok nagysága és a kölcsönök 

összege Fejér megyében 1740–1790 

Kamat 

nagysága 

Betáblázások 

száma 

Betáblázások 

összege 

Intézményi 

betáblázás 

összege 

Intézményi 

betáblázás 

száma 

Intézményi összegek 

/ betáblázások 

aránya 

4 1 1500    

5,5 1 110 000    

5% 129 1 340 660 338 772 48 25% / 37% 

6% 263 956 977 87 820 33 9% / 12% 

6,5 2 16 280    

Forrás: MNL FML IV.1.h; IV.32.d 

 

Megállapítható, hogy a 18. században Fejér megyében az 5%-os, tehát a törvényes 

maximumhoz képest kedvezőbb kamatozású kölcsönök domináltak, igaz, esetszámot tekintve 

csak a második helyre kerültek a 6%-osokhoz képest. Ez eltér a például Somogy megyében 

tapasztalttól, ahol 1756–1812 között 61%-a a hiteleknek 6%-os kamatozású volt. A 

szakirodalom szerint az olcsóbb hitelek a különböző, elsődleges feladataikon túl hitelezéssel 

is foglalkozó intézményekhez köthetők.
158

 Ha mi is összevetjük a fenti értékeket a megyében 

hitelező intézményekkel,
159

 akkor kiderül, hogy az 5%-os kamatozású hitelekből 338 772 

forintnyit biztosítottak az intézmények 48 szerződésben, a 6%-os kamatozású kölcsönökből 

pedig 87 820 forintnyit, 33 esetben. Vagyis valóban számszerűen és összegszerűen is jelentős 

az intézményi hitelezés során a kedvezőbb kamatozás, de valójában a kedvezőbb kamatozású 

hitelek ¾-e magánszemélyek hiteleiből tevődik össze. Mivel Fejér megyében a hitelező 

intézmények aránya az összes hitelnyújtó között kb. 27%, nagyjából ennek az aránynak 
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feleltethető meg a kedvezőbb, 5%-os kamatozású szerződések között is az intézmények 

szerepe. Még pontosabban: korántsem domináns a kedvezőbb hitelek esetében az 

intézmények szerepe. Igaz, hogy az intézmények hiteleinek nagyobb része előnyösebb 

konstrukció, legalábbis csak és kizárólag a kamatokat tekintve, de Fejér megyét illetőleg nem 

igazolódott be, hogy a kedvezőbb hitelek nagyobb részét is az intézményi hitelezők állták. 

Vajon a magánszemélyi hitelzők esetében miért lehet olyan jelentős a kedvezőbb kamatú 

kölcsönök száma? Az egyik válasz a családi kapcsolatok jelentősége lehet. Nyilvánvalóan 

nem lehet egyértelmű általános tendenciákat megfogalmazni az egyének szintjén sem, de egy 

példa erejéig érdemes megnézni ezt az irányt is. Fejérváry Gábor eperjesi nemesember 

opálbányát működtetett bérletben, borral kereskedett és nem mellesleg antik műkincseket 

gyűjtött. Azért, hogy szerteágazó pénzügyi tevékenységét jobban átlássa, bevételeiről és 

kiadásairól naplót vezetett. Ezekben kihelyezett kölcsöneit is feltüntette. Egyértelműen nem 

ez a tevékenység jelentette számára a nagy hasznot hozó üzletet, de számunkra most mégis 

van jelentősége a kamatok kapcsán: 1847–1850 között 12 kölcsönt folyósított, és ebből 11-t 

6%-os kamatra adott ki.
160

 Ne felejtsük, ezek a saját feljegyzései, nem a szerződések, vagyis 

senki és semmi nem befolyásolhatta abban, hogy a pontos számokat írja fel, annál is inkább, 

mivel naplóit nagyon alaposan és pontosan vezette, a legkisebb kiadási tételeket is 

feljegyezve. Feltételezhetjük, hogy ha magasabb kamatokat kért volna a kölcsönei után, akkor 

azt itt is feltüntette volna. Így viszont el kell fogadnunk, hogy a kamatokat a lehető 

legmagasabb, ám törvényes szinten szabta meg, azzal együtt, hogy az adósai között a 

legtöbben rokonok voltak. Vagyis a családi kapcsolat sem számított. Egészen pontosan 

egyetlen esetben mégis: unokaöccsét, Pulszky Ferencet Fejérváry szinte saját gyermekeként 

szerette, és talán ezzel magyarázható, hogy a neki folyósított több mint 170 000 forintért 

(1847–1848 folyamán) csak 5%-os kamatot számolt fel; de azt az 5%-ot azért felszámolta.  

Mindezek alapján elég nehéz általánosságokat megfogalmazni: a törvényes, 6%-nál 

kedvezőbb kamatkondíciók feltehetően a személyes kapcsolatok jelentőségét tükrözték 

(ahogy Varga János megfogalmazta: nagyobb garanciát tudtak adni
161

), vagyis a nagyon 

közeli rokonok kapcsolata, illetve intézmények esetében a fokozottabb bizalom, netán 

segítségnyújtási kísérlet egyaránt szerepet játszhatott benne. Ahogyan az is lehet magyarázat, 

ha kialakul valamifajta bizalmi viszony adós és hitelező között, és ennek következtében az 

adós mindig ugyanahoz a hitelezőhöz fordul, aki ezért a hűségért cserébe akár csökkentheti is 

a tranzakciós költségeket, esetünkben a kamatokat. Hiszen az ő tranzakciós költségei is 
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csökkentek, nem kell új kölcsönzőket keresnie, akiket kevésbé ismer és nem is alakult ki 

velük még az a bizalom, ami egy hitelnyújtáshoz szükséges. „Ha a gazdasági ügyletek alanyai 

tranzakcióiknak a belátható időn túli ismétlődésére számítanak, akkor közöttük bizalom jön 

létre, s ez maga is hozzájárul a gazdasági rendszer tartósságához”.
162

 

Ugyanakkor Tóth Tibor megfigyelése is utalhat arra, hogy a kisebb kamat megállapítása a 

szerződésben akár jelenthette azt is, hogy mind a két fél tisztában volt vele, a hitelező 

járulékos haszna nagyobb lesz a feltüntetett kamatnál, ezért csökkentették legalább a 

kamatterhet. 

A kamatok fizetése évekig elhúzódhatott: a szakirodalom szerint a személyes hitelezés 

időszakának egyik jelentős problémája a hosszú távú hitelek hiánya volt. Ennek részben 

ellentmondanak a betáblázási jegyzőkönyvek, de erről részletesen majd a jegyzőkönyvekről 

szóló fejezetben lesz szó. Mindenesetre a kamatok fizetése kardinális kérdés lehetett minden 

kölcsönügylet során. Baranyi Pelagia szentendrei özvegyasszony házvásárlásra felvett 500 

darab császári aranyáról szóló szerződésére akkurátusan rávezetették a kamatfizetéseket. Az 

1820-as kölcsönzés után még 1835-ben is fizette az özvegy a kamatokat. 1821–1833 között 

évente mindig 30 császári aranyat (éppen 6%), majd 1829-től már nem aranyban, hanem 

váltóforintban fizetett.
163

 Ennek összege azonban nem maradt fix, ahogy az aranypénzek 

esetében láthattuk: 1829-ben 280, 1832-ben 300, 1833–1835-ben 400 váltóforintot fizetett.
164

 

Az 500 darab császári arany váltóforintba átszámolva pontosan 5750 váltóforint. Ennek a 6%-

a 345 forint, hét év alatt 2415 váltóforint. Ha a fizetett kamatokat összeadjuk, akkor 2340 

váltóforintot kapunk, ami nagyjából megfelel az elvárt összegnek (ha 4,5-el, tehát egy tizeddel 

kisebb váltószámmal kalkulálunk, akkor sem jön ki pontosan a kifizetett kamatok összege, 

mert ebben az esetben 2250 váltóforint lenne a hét esztendő kamatterhe). Az esetből az 

következik, hogy a kamatokat, ha nem is tudta az adós pontosan fizetni, de fizette, és esetleg a 

következő kamatfizetésnél fizetett nagyobb összegeket, vagyis egyfajta rugalmasság is 

tapasztalható a kifizetések kapcsán. 
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A kamatokról alkotható kép bonyolultságának taglalása után most vessünk egy pillantást 

egy még ennél is ingoványosabb területre. A hitelezéssel kapcsolatos történészi munkák 

mindig kitérnek az uzsorára, mint ami mételyként élősködött a korszak pénzügyi életén. 

Például „ [m]odern tőkés hitel helyett a paraszt a középkori – néha 200%-os kamatot számító 

– uzsorahitel karmai között vergődött”
165

, vagy „[a] jobbágy 15–20 forintos váltóadósságért 

több száz forintot kénytelen így fizetni és szerencsés, ha telkétől nem fosztják meg”
166

, vagy 

„Az egykorú, főként nemesek fogalmazta panaszok szinte egymásra licitáltak az uzsorások 

által az egekbe szöktetett kamatok magasságát emlegetve”.
167

 

 A kortárs vélemények szintén az uzsora elterjedt és káros voltáról szóltak: „Országunk 

legfertelmesebb baja az uzsoráskodás, melly rövid idő alatt szörnyü nyereséget nyujt, ugy 

hogy systematice űzve, egy-két év alatt, ezeret ezerekre növeszt.”
168

  

Még bőven lehetne idézni véleményeket, ha viszont a kutató közelebbről is kíváncsi az 

uzsorára, akkor csalódni fog, mert a hangzatos kijelentések kétségkívül egy lényegi és valós 

problémára tapintanak rá, de sajnos azt megfogni már nem sikerül: ha van valami, ami 

nehezen vizsgálható, az az uzsora.  

Már maga az értelmezése is kérdéseket vet fel. Első nekifutásra ez nem ütközik 

nehézségekbe, mert általában a túlzott, tehát a mindenkori törvényes kamatokat meghaladó 

kamatokról beszélünk uzsora kapcsán (kétségtelen, a szó eredete is magára a kamatra megy 

vissza). A problémát az jelentheti, hogy ez egy leszűkített verzió, amibe a törvényhozás is 

rendszeresen beleütközött: vajon hol húzódik az elfogadható kamatszint, és mi az az érték, 

ami fölött már uzsoráról lehet beszélni? Ennek definiálhatatlansága pedig gazdasági és 

társadalmi tényezőktől függően hol azt eredményezi, hogy uzsoratörvényeket vezetnek be, hol 

pedig eltörlik azokat, mert ezen megközelítéssel nem tudják megoldani a kérdést. Szélesebben 

értelmezi az uzsora fogalmát a Közgazdasági Enciklopédia, amikor úgy határozza meg, mint 

“legáltalánosabban másoknak nyerészkedő kizsákmányolása”, illetve “[a] másik fél személyes 

körülményeinek erkölcstelen kihasználásában rejlik a kizsákmányolás”
169

, anélkül, hogy 

bármilyen maximum értéket nevezne meg a kamatokat illetően. Hasonló megközelítéssel 

tárgyalja a kérdést Amelie Lanier is:  
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„Az «uzsora» szót általában ama értelemben használják, hogy a kamat az akkor szokásos és 

törvényes kamatlábnál magasabb volt, és azért tönkretette az adóst. Ez pedig az uzsora jellegét 

nem adja vissza helyesen. Egy hitel akkor hajtja csődbe az adóst, ha túlterheli a fizetőképességét. 

Ennek egyik oka az lehet, hogy a kamat felülmúlja az adós nyereségét, vagy hogy a tervezett 

üzletekből nem lesz semmi. Az is lehet viszont, hogy az adós olyan jövedelemforrásokkal 

rendelkezik, amelyek egyáltalán kérdésessé teszik a hitel visszafizetését.”
170

  

 

A probléma megoldása is valahol ezekben a megközelítésben tárható fel, ahogyan a mai 

tapasztalatok is mutatják.
171

 Ezzel azonban sajnos csak az uzsora meghatározását sikerült 

finomítani, magához a mindennapi gyakorlathoz nem jutottunk közelebb. 

Az uzsora okait Szabad György a következőképpen magyarázta:  

  

 „Az uzsora térhódítását, az árvavagyonok és az egyházi alapok anakronisztikusan túlzott szerepét 

a kapitalizmus kori falusi hiteléletben egyfelől a parasztság felső rétegeiben a hasznos 

beruházások, a proletarizálódó rétegekben a létfenntartási szükségletek céljára szemmel látható, 

bár meg nem határozható mértékben növekvő hiteligények, másfelől az általános tőkehiány 

viszonyai és a függő ország hitelszervezetének fejlődési nehézségei magyarázzák.”
172

 

 

Ehhez kapcsolódott, hogy a földműves  

 

„a termelésbe közvetlenül be nem vont pénztőkének a kiszolgáltatottja volt. A gazdasági 

törvényszerűségek kérlelhetetlen logikája folytán a tőkeszegény, függő ország fejletlen 

hitelrendszerének viszonyai között a rászoruló általában csak uzsorafeltételek vállalása esetén 

jutott kölcsönhöz.”
173

 

 

Szabad György sarkos véleménye a „törvényszerűségek kérlelhetetlen”-ségéről azonban 

nem ad választ például arra a nyilvánvaló kérdésre, hogy minek vesznek fel emberek 

egyáltalán ilyen uzsorajellegű kölcsönt? Az általánosítónak ható kinyilatkoztatás a kérdés 

szakirodalmának arra az általános jellemzőjére hívja fel a figyelmet, hogy mikroszintű 

kérdésekre nem feltétlenül lehet makroszintű válaszokat adni, vagy csak kellő óvatossággal. 

Széchenyi István is igyekezett az uzsorának nem csak a következményeit, hanem az okát 

is feltárni:  
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„Ha pedig a pénzes ember nem szerfelett nagy skrupulista, nem könnyebben lesz-e 

helyeztetésünkben uzsorássá, mint másutt? Aki törvényes kamatnál többet kíván, az előttem 

uzsorás, akárhogy hímezzük a dolgot. De nálunk sok ember jó szívvel adná pénzét 5-s 6-tal 100-

túl, ha tőkepénze feneken s nem levegőn, hypothekán s nem hypothesisen állhatna, és sokkal 

szívesebben, mint 10-s 20-szal 100-túl bizonyosság s hitel nélkül; s ha ezen utolsót teszik is, sokan 

eleintén a törvénynek ebbeli hiányos létével csendesítik el lelkiisméreteket; mint sok katona 

ellenség előtt szükségből csak egyszer élvén máséval, végre megrögzött rablóvá lesz; úgy ama 

pénzes nehány megilletődés után rendes uzsorássá válik, ki többé pirulni nem tud. S erre a 

törvények hiányossága vezet, melyeknek az embert éppen ellenkező útra kellene idézni s 

kénszerítni!”
174

 

 

A már tárgyalt pénzhiány is vezethetett a kamatok extrém megdrágulásához, hiszen ha 

nincs elég készpénz a gazdaságban, az a tranzakciós költségek növekedéséhez vezet, így akár 

olyan magas kamatokhoz is, amik túlzottan megdrágították a hitelezést. Ezt a véleményt 

osztotta Kossuth Lajos is, aki a váltótörvényszékek felállítása után is megmaradt uzsora okát a 

„tetemes pénzforgalom” hiányában jelölte meg.
175

 

Az uzsorához a korszakban hozzákapcsoltak egy etnikai-vallási elemet is, és ennek 

következében a 19. század első felében egyértelműen a zsidó uzsorás képére asszociáltak a 

legtöbben.
176

 A Pesti Hirlapban találhatunk a „zsidók csalárdságát” kiemelő cikket,
177

 és olyat 

is, amelyik emancipációjuk fontossága mellett érvelve végigveszi az ellenük felhozott vádak 

ürességét.
178

 Ezt a képet ráadásul a zsidó terménykereskedőkről alkotott szakirodalmi 

vélemény sem árnyalta különösebben.
179

 Nem véltetlen, hogy a pesti zsidó hitközség a 

korabeli vélemények miatt érintve érezve magát, ezért cikket is írt a Pesti Hirlapban „A 

zsidók és az uzsora” címmel.
180

 Az elnökség által megfogalmazott vélemény nehezményezi, 

hogy néhány személy miatt az egész közösséget megbélyegzi a közvélemény („hogy az 

uzsoráskodás által meggazdaguló nehány hitsorsosaik kedveért, az egyedül őket bélyegző 

gyalázatok közösen magukra vevén, az által polgári felemeltetésöket letiporva szemléljék?”). 

Pontokban közlik, hogyan lehetne a zsidóságot ért vádaskodást és az uzsorát is 
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visszaszorítani. Külön kiemelik, hogy „uzsorát elősegitő elem” a hajhászok tevékenysége, 

akiket közmegvetés tárgyává kívánnak tenni, ahogyan az uzsorát is, a célzatos oktatás 

segítségével. Egy héttel később Lőw Lipót főrabbi is megírta külön, kiegészítő véleményét a 

kérdésben.
181

 Minden bizonnyal nem érezte elég konkrétnak a gyülekezet írását, mert Mózes 

kamat-törvényét emelte ki, mint aminek a félreértelmezése vezet a zsidók kölcsönzési 

tevékenységének félreértéséhez. Sőt mint leírta, 1807 óta hivatalosan is elítélik azt a korábban 

fennálló értelmezést, amely zsidó és nem zsidó között különbséget állapított meg a mózesi 

kamat-törvény alapján. Mindezek alapján, vonta le a következtetést Lőw, a zsidó vallás is 

elítéli az uzsoráskodást. 

 

Mennyire lehet a fentieknél mélyebben feltárni az uzsora jelenségét? Nincs új a nap alatt: 

napjainkban megint jelentőssé vált az uzsorahitelezés Magyarországon, és megint rendre 

felmerül, hogyan lehetne jogszabályokkal megoldani a kérdést. Ugyanakkor a feljelentések 

száma megdöbbentően alacsony: mindenki ismer uzsorásokat, mindenki ismer adósokat, de 

szinte alig történik feljelentés. A számtalan ok közül a legfontosabbak, hogy az adósok úgy 

érzik, helyzetük csak súlyosbodna, ha elveszítenék az egyetlen pénzforrásukat, illetve a 

jellemzően kis közösségekben, akár rokoni szálakon át is végzett uzsoráskodás szintén nem 

kedvez a feljelentési hajlandóság növekedésének. Ahogyan az sem, hogy nagyon sok esetben 

a sértettek társadalmi helyzetéből fakadó, „a megfelelő információk megszerzését 

nyilvánvalóan akadályozó jellemzők, így az írástudatlanság vagy a beszédkészség rendkívül 

alacsony foka” is gátolja a nyomozást, a rendőrség pedig nagyon ritkán tud bizonyítékokra 

alapozott eljárást lefolytatni.
182

   

Ez a fajta logika is közrejátszhatott abban, hogy a 19. század első feléből sem lehet 

túlzottan sok bizonyított ügyet találni: biztos, hogy létezett, biztos, hogy jelentős hatása volt, 

de megragadni nem sikerül a lényeges kérdéseket, így hogy kiket és mennyire érintett, csak 

érintőlegesen lehet megválaszolni. A szóbeli bíróságoknál nem igazán akad ilyen jellegű per, 

ami gyaníthatóan uzsorajellegű, azt sem mindig nevezték annak, a szerződésekben nagyon 

vigyáztak rá, hogy mindig a törvényes kamatokat tüntessék fel. Néhány példát azért lehet 

találni, amiből következtetni lehet rá, hogyan is működhetett az uzsora.  

Hutiray Sándor 500 pengő forinttal tartozott egy bizonyos Nizsalovszky nevű illetőnek, a 

tartozás egy havi kamatja 80 forint volt. Panaszkodott is – innen tudunk róla – egy ismerős 

gyapjúkereskedőnek, Zobel Salamonnak, sőt meg is kérte, hogy kísérje el az aktuális 
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kifizetési találkozóra, ahol a gyapjúkereskedő saját szemével és fülével győződött meg az 

állítás igazáról, azaz a törvénytelen kamatról.
183

 Némi kétséget ébreszt az ügy kapcsán Zobel 

utolsó hozzáfűzése, hogy nem tudja pontosan, mennyi is volt a tőkepénz, ami után a 

kamatokat fizette Hutiray, azaz nem volt biztos benne, hogy tényleg 500 forint, ahogy azt a 

sértett állította. Így elég nehéz lehetett megállapítani, hogy a kamat milyen összeghez tartozik, 

hacsak nem felételezzük azt a kevéssé életszerű körülményt, hogy Nizsalovszky kifejezetten a 

kamat mértékét emlegette, és nem a szerinte még neki járó összeget. 

Hasonlóan kevéssé egyértelmű történet Kuhner Illésé. Amikor a Bethlen Krisztina 

grófnénak 1846-ban adott 1350 forintjának a váltója lejárt, a grófné kijelentette, hogy 950 

pengőnél többet nem fizet vissza.
184

 Kuhner nem hagyta annyiban a dolgot, követelte a 

pénzét, mire a grófnő feljelentette és szóbeli per indult a creditor ellen. A nyomozás során 

elhangzott, hogy Kuhner már eleve csak 950 forintos kölcsönt adott a grófnénak, annak 

ellenére, hogy a váltón 1350 forint szerepelt. Amikor a váltó lejárt, utóbbi összeget akarta 

megkapni, mivel a „grófné nem veszi figyelembe azon költségeket, melyeket ő sensálokra 

[alkuszok – S.Sz.] költött, így a csak 950 neki kárt okoz, meg akar fosztani azon csekély 

nyereségtől, mely a sensálok fizetésein túl részére esnék”. Azaz az alkuszok díját nem csak a 

váltó megírása után fizette volna ki a debitor, hanem még a hitelezőre eső alkuszi ún. 

,,hajhászi díjat” is neki kellett volna állnia. Sőt hozzáteszi, hogy amikor ilyen nehéz idők 

járnak és a hitelezők ennyire nehezen jutnak hozzá a pénzükhöz, senki nem várhatja el, hogy 

csak a törvényes 6%-os kamatot kérik el. Kuhner egyébként valószínűleg már az elején is 

számított rá, hogy eljárása ellenállásba fog ütközni, mert a szerződésnél gondot fordított arra, 

ne legyen senki jelen a váltó aláírásánál, csak a grófné közvetlen rokonai – akik mind pénzzel 

tartoztak Kuhnernek, így lekötelezettjei voltak, tehát számíthatott rá, hogy nem fognak ellene 

vallani. Számítása csak részben jött be, mert végül ha a rokonok nem is, de egy ügyvéd és egy 

jegyző Kuhnerre terhelő vallomást tett.  

Fenti példákból kiderül, hogy az uzsorások mindenképpen ügyeltek a törvényes látszatra, 

pont ez az oka annak, amiért olyan nehéz az uzsoráskodást ténylegesen megragadni. Ahogyan 

az is egyértelműen kiviláglik, hogy hiába találunk meg egy váltót vagy kötelezőt, egyáltalán 

nem biztos, hogy az arra ráírt összegek cseréltek gazdát. Csak feltételezhetjük, hogy igen – és 

aztán a bírósági periratok kételyeket ébresztenek bennünk, és ezekről a kételyeinkről 

valójában nem tudunk meggyőződni, mert a rendelkezésünkre álló forrásokból lehetetlen 
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eldönteni, hogy valóban csak a nagyobb kockázatot akarták-e kompenzálni a hitelezők a 

nagyobb kamattal, vagy pedig ténylegesen csalásról volt-e szó. 

Az uzsorának az ilyen jellegű tevékenységeken túl lehetett más formája is. Tóth Tibor azt 

találta Somogy megyei kutatásai során, hogy az a pénz, amit határidős zálogkölcsönre adtak, 

jobban kamatozott, mint a sima „folyóhitel”: kétszeres kamatot hozott, magyarul igen csak 

megérte földbe fektetni.
185

 Meglátása szerint a határidőt is kijelölt zálogkölcsönök ugyanis 

több esetben haszonbérletté alakultak át, azaz nemcsak a tőkepénz kamatai, hanem a birtok 

használata is a hitelezőnek kedvezett, és így érhették el a jelentős kamatfelárát. Tóth 

„uzsoraszerűnek” nevezi ezt a fajta hitelezést, a korszakban megszokottnál jóval nagyobb 

kamatok miatt. Ugyanakkor a kétszeres kamatokra saját maga ad választ: a nehézkes behajtás 

miatt nem váltak népszerű hitelezési formává, hiszen az ősiség és egyéb feudális törvények 

éppen elég lehetőséget adtak az adósnak a számonkérés alóli kibújáshoz. De épp ez a 

nehézkesség nem ad-e elegendő választ a magas kamatokra? Hiszen ez azt jelenti, hogy a 

tranzakciós költségei egy ilyen birtokzálogos kölcsönnek jóval magasabbak voltak, mint egy 

sima „folyóhitel” költségei, tehát indokolt volt a magasabb kamat (egészen pontosan hozam 

ebben az esetben). Olyan jelenség ez, ami jól jellemzi a korszak átmeneti jellegét és kettős 

gondolkodását: még megtalálhatók benne a hagyományos gazdálkodási mentalitás elemei, de 

egyre gyakrabban ütköznek össze a piacgazdasági szemlélettel.  

Ungár László további lehetőségeket említett, amelyekben az uzsorát látta előretörni. Egy 

ilyen lehetőség volt az auszugalis hitelezés felhasználása. Ennek során a váltókon áruhitelnek 

tüntették fel a pénzbeli hitelt, mintha használati tárgyak miatt maradt volna adós a vevő. Így, 

ha mégis bíróság elé került volna az ügy, bizonyítani nem sikerülhetett volna a csalást. Gond 

ezzel is akad: ha nem kerültek bíróság elé az ilyen ügyek nagy számban, akkor hogyan tudjuk 

megállapítani ezen visszaélések mértékét? Valójában Ungár László nagyon jól írja le az egész 

problémakört, csak sajnos az értelmezése ennek ellenére mégis bizonytalan talajra viszi: 

„Mindenki tudott e visszaélésekről, de a fennálló nyomasztó hitelviszonyok mindenkit 

hallgatásra kényszerítettek”.
186

 

Egy másik, jobban megfogható példája a nyersterménypiaci kereskedés: a zsidó 

kereskedők „[l]assanként minden konkurrenciát megsemmisítve, a magyar nyersterménypiac 

egyedüli urai lettek”.
187

 Valóságos piaci ár alatt vették meg a birtokosok árukészletét, illetve 

az adásvételi szerződésben feltüntetett összeg egy részét a hitelező visszatartotta, ami újabb 
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5–10% felárat jelentett, és hozzá jött még a vinculum, azaz bánatpénz a szerződés nem 

megfelelő teljesítése esetén, 12–15%-al számolva. Példaként Festetich László gróf 1828-as 

szerződését hozza fel, amikor 80 000 pengő forintot kapott a Biedermann cégtől azévi 

gyapjútermésére, de termés jóval gyengébb lett, mint amit vártak, így a kamatokat még 1845-

ben is fizette a gróf. 

A probléma ezzel is hasonló, mint Tóth Tibor példája kapcsán: a különböző kockázati 

tényezőket a hitelező, amennyire lehetőségei engedték, minden bizonnyal megpróbálta 

beépíteni a kontraktusba. Ezek pedig, habár a törvény 6%-ban húzta meg a törvényes határt, 

általában jóval nagyobb kamatokat jelentettek. Az átalakuló törvényi háttér, mint azt láttuk, 

lassanként a hitelezőt is kedvezőbb helyzetbe hozta, de még csak hozzávetőlegesen tiszta 

piaci viszonyokkal valóban nem lehetett számolni. Azon pedig nincs mit csodálkozni, hogy 

mindkét fél, adós és hitelező egyaránt úgy próbált előnyösebb végeredményt elérni, hogy 

valamiképpen a fennálló helyzetet értelmezte át, vagy használta ki a számára kedvezőbb 

lehetőségeket.  

 

„Hol hitel van, ott haszon is van a tömegre, szinte mint egyesekre nézve. Ez axioma, 

melyet ma már leghitetlenebb tamásaink sem képesek kétségbe vonni, hacsak nevetség 

tárgyaiul nem akarnak szolgálni a tisztán látó nagyobb számnak.”
188

 Ezen korabeli idézet 

segíthet abban, hogy az uzsorát egy másik, nem kizárólag a csapdába esett adósok 

szemszögéből szemléljük. A korszak hitelezésében, amit a kölcsönzés átmeneti-átalakuló 

jellege határoz meg, az uzsorára lehet máshogy is tekinteni. Fónagy Zoltán egy másik kérdés, 

a felszabadult parasztság munkakedvének kortársi megítélése kapcsán jut arra a 

következtetésre, hogy a korszakban alapvetően a modern ember került szembe a 

hagyományos típusúval, és a kétféle típusú mentalitás képtelennek bizonyult megérteni 

egymást.
189

 Az uzsorát is tekinthetjük egy olyan indikátornak, ami az átalakulást mutatja, 

akárcsak a Fónagy Zoltán munkájában szereplő birtokosok, akik nem tudták megérteni, hogy 

felszabaduló parasztjaik miért „lusták”. Amely átalakulás (esetünkben a megszokott és 

törvényes 6%-nál magasabb kamat) nehezen érthető meg, és különösen nehezen fogadható el, 

hiszen összemosódik a magas kamat és magas kockázat (illetve esetlegesen a kevés készpénz) 

összefüggése a reménytelen helyzetűek kihasználásával. Így a kérdést nem is igazán tudták 

megfelelően szemlélni, amiből következett, hogy a törvényhozás sem tudott megfelelő választ 

adni rá. A kérdés mai megközelítése is arra jut, hogy „teljes gazdaságpolitikai szemléletváltás 
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és a társadalom működésének «rendbetétele» nélkül” a törvényhozás nem fogja tudni 

megoldani a kérdést.
190

 Ennek lehetőségeit az utolsó fejezetben tekintjük át. 

 

II.4 Célok és felhasználások 

 

A személyes hitelezés vizsgálatakor nem kerülhető meg az a kérdés, hogy vajon mire is 

használták a felvett kölcsönöket? A kapitalizmusban egyértelműen a megtérülő befektetés a 

cél, de vajon egy átmeneti időszakban mi lehetett? 

Elisabeth Anderson három különböző hiteltípust különböztet meg: keresztényit, 

arisztokrata hiteleket és kapitalistát.
191

 Az egyházi egyértelműen a kamatmentes hitelezést 

támogatta (sőt tiltotta a kamatot), és még a 17–18. században is kamat nélkül kölcsönöztek, 

miközben az eladósodottságot morális problémaként kezelték. 

Az arisztokraták egészen máshogy gondolkodtak a hitelekről és az adósságról. Számukra 

elfogadható, sőt elvárt volt, hogy valaki presztízsokokból eladósodjon, ugyanakkor a másik 

oldalról nézve a kölcsönökkel az adóst próbálták magukhoz kötni, valamiféle kliensi viszont 

kialakítva így adós és hitelező között. Ebben az esetben a kölcsön nem is annyira a mai 

értelemben vett pénzügyi hitelt jelentett, mint inkább ajándékot, amivel kinyilvánították 

illetve megteremtették az adós feletti hatalmi pozíciójukat. Elfogadni egy ilyen hitelt, 

különösen ha a “hitelező” (ebben az esetben nyilván bizonytalanná válik ez a fajta 

szóhasználat) nem kéri vissza az összeget, az “adós” alárendelésével, akár alávetettségével jár 

együtt. Az adósok a hitelező magán milíciájává váltak, aki szinte parancsnokként irányíthatta 

őket, írja Anderson. Giovanni Levi könyvéből kiderül, hogy Piemontban a 18. században a 

kisebb birtokú gazdákat válságos időkben támogatták a helyi tehetős nemesek.
192

 Csakhogy 

ezt egyáltalán nem ingyen tették, pusztán preszízsokokból vagy csak és kizárólag a kliensi 

viszony kiépítésének vágyától hajtva: a pénzért cserébe földet kaptak, tehát ebben az esetben 

korántsem ajándékról, de még hitelről sincs szó, hanem szabályos vásárlásról beszélhetünk. 

Ezt a fajta „paternalizmust” ráadásul még az is jellemezte, hogy jóval a piaci ár alatt adták el a 

földet a nemeseknek a parasztok, mivel válságban más nem lett volna hajlandó megvásárolni 

azt. Tehát van valamilyen szociális tartama ennek a tevékenységnek, miközben Levi arra is 

rávilágít, hogy a 18. század végén hitelhez jutni az észak-olasz vidéken egyáltalán nem 

lehetett könnyű feladat. 
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A 18. században jelent meg a polgári vagy kapitalista hitelkezelés. Az adósság már csak 

mint állapot jelentkezik, egyáltalán nem tekintik bűnnek, sőt az üzlet elkerülhetetlen 

velejárójaként jelenik meg. Elsősorban a tengerentúli kereskedelem fokozódása teremti meg 

ezt a fajta hitelfelfogást és -tevékenységet, a hosszútávú szállítások miatt elkerülhetetlenül 

kialakult a vásárlás/eladás és fizetés közötti időbeli szakadék, ezért az adósság teljesen 

hétköznapi jelenséggé vált. De mivel a pénzbeli haszon vált elsődlegessé, már nem állt 

érdekében a hitelezőnek az adóst börtönbe csukatni (hiszen akkor majdnem biztosan búcsút 

mondhatna a pénzének), és mivel klientúrát sem belőlük épített, ezért az ajándékozás is 

idejétmúlttá vált, és csődtörvényekkel szabályozták a nem-fizetés eseteit. 

A két világot élesen elkülöníti egy másik, az előzőekből is kivilágló aspektus is: Anderson 

elképzelése szerint amíg a prekapitalista világban a személyes pénzügyi kapcsolatok 

domináltak és a beruházások gazdasági szempontból improduktívak voltak (például 

presztízsberuházások), addig a kapitalizmus pont ennek az ellentétét hozta: hitelpiaca 

személytelenné vált és a beruházások természetesen mindenekelőtt a haszonért folytak.  

Anderson korszakolása egyrészt kronologikus, másrészt metodikai, és a kettő 

egybedolgozása okozhat némi zavart az értelmezésben, de alapvetően Anderson a személyes-

személytelen és a luxus-befektetés ellentétpárokban adja meg a rendszerek különbségeit. A 

hármas felosztást egyáltalán nem lehet úgy, ahogyan azt Anderson teszi, egymástól 

elkülöníteni, nem lehet éles határokat vonni közöttük. A különféle hitellehetőségek egyszerre 

éltek és egyáltalán nem kapcsolhatók társadalmi rétegekhez. Természetesen eszmények 

léteztek, az elvárások pedig sokakat befolyásolhattak, de mindezt ilyen vegytiszta formában 

elképzelni nem tűnik járható útnak. Anderson gondolatát ezért leginkább valamilyen 

eszményi, ideális felosztásnak lehet tartani, amit gyakorlati vizsgálatokkal kell finomítani. 

A 18–19. századi személyes hitelezéssel kapcsolatos vizsgálatok azonban nem feltétlenül 

erősítik meg Anderson két kardinális ellentétpárját. Már azt is nehéz eldönteni, hogy melyik 

típusba soroljuk az adósságokat: kamatot felszámítanak majdnem minden esetben (még az 

egyháziak is), vagyis kizárható az andersoni keresztényi hitelezés. Ugyanakkor a patrónus-

kliens viszony sem feltétlenül állja meg a helyét, épp a kamatok miatt, bár arra van példa, 

hogy közeli rokon vagy barát kisebb kamattal kapott hitelt (mint az láttuk Fejérváry Gábor 

esete kapcsán), tehát van jelentősége a személyes vonatkozásoknak, de hogy bármiféle 

függést jelentene a tartozás meglétén fölül, azt csak a földesúri-jobbágyi pénzügyi 

kapcsolatok feltárásával lehetne állítani (kizárni mindazonáltal nem lehet). A személyes 

kapcsolatok jelentőségét már csak azért is nehéz lenne megkérdőjelezni, mert a legtöbb 

információt a 18–19. században a személyes ismeretség nyújtotta. Ugyanakkor a 19. század 
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húszas éveitől egyre gyakoribbá vált a közvetítők (alkuszok) felhasználása is, igaz, ez inkább 

a városokban vált jelentőssé.  

 

A luxus
193

 mint a kapitalista hitelezés előtti idők legfontosabb célja még annyira sem 

egyértelmű: még tartja magát a szakirodalomban az az állítás, hogy a magyar nemesség 

jövedelemi viszonyaihoz képest túlzottan fényűző életet folytatott, főként a francia háborúk 

konjunktúrájának időszakában,
194

 ami talán Marx megállapítására vezethető vissza: „egyetlen 

osztály sem él oly pazarlóan és nem formál annyi jogot hagyományos, rangjához illő 

fényűzésre”.
195

 Azonban a 18. század második felének és a 19. század elejének hitelcélja Tóth 

Tibor kutatása szerint sokkal inkább a birtokvásárlás, zálogkiváltás, gazdaságfejlesztés, 

kereskedés volt, semmint a luxuskiadások (Tóthnál az „általános kiadások” kategória 

tartalmazhatja esetleg a luxus vagy presztízsberuházásokat, ami nagyjából egyharmadát adja a 

vizsgált adósságoknak).
196

 Tehát Tóth szerint a luxus kiadások a betáblázások és mélyfúrások 

alapján nem feltétlenül domináltak a 19. század elején. 

Anderson megközelítésénél jóval mélyebbre ásott a Hoffmann–Postel-Vinay–Rosenthal 

szerzőhármas: munkájukban az 1789-es forradalom előtti Párizs) hitelpiacát elemezte, vagyis 

éppen akkor, amikor Franciaország már dinamikusan fejlődött, legalábbis bizonyos területei, 

de alapvetően még az ancien régime világáról van szó, annak domináns mezőgazdasági 

túlsúlyával.
197

 A klasszikus megközelítésekkel szemben problémásnak érezték mind a 

személyes-személytelen ellentétpár sarkosságát, mind „a hitelek luxusra mennek el” 

megállapítást. Egyfelől a kapitalizmusban is, vagy annak korai szakaszában mindenképpen 

kiemelt szerepe van az ismeretségeknek, legalább annyira, mint a korábbi időkben. Csak így 

lehetséges ugyanis az információs hiányokat átlépni: a hitelezőnek szükséges tudnia, hogy 

kinek ad kölcsönt, a leendő adós pedig szeretne a legjobb feltételekkel hozzájutni a hitelhez. 

Ez azonban a bővülő lehetőségek miatt egyre nehezebbé válik, ezért jelent meg a közvetítő, 

Párizsban nevezetesen a jegyzők, akik ismerték mindkét felet és képesek voltak 

információkkal szolgálni az érintettek hitelképességéről. Strukturális átalakulásról tehát 

nincsen szó, mondják a szerzők, és ezzel a gerschenkroni modellt kérdőjelezik meg, azaz 
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nincs nagy nekifutás és nekilendülés, nem a bankok tevékenysége miatt indul be a beruházási 

boom. 

Másrészt úgy találták, hogy a kölcsönöknek lehetett célja úgymond nem produktív 

beruházás, pl. kormányhivatal megvásárlása, de olyan is, amit ma mi annak tartunk (pl. 

palotaépítés, csatornaépítés). A szerzők szerint legalább 5% ment alapberuházásokra, pl. 

építkezésekre, tehát olyan beruházásokra, amik a 20. században is annak számítanak, de a 

szerzők szerint beruházásnak kell tartani a kiadási célra vásárolt lakásokat is, vagy akár a 

hosszú lejáratú életjáradékokat (iparosodás híján vasútba például még nem fektethettek). 

Ezzel a megközelítéssel jóval nagyobb arányban lehet beruházási hitelekről beszélni és 

jelentősen csökken az ún. luxushitelek száma. Természetesen a párizsi helyzetet nem biztos, 

hogy érdemes egy az egyben összevetni a magyar viszonyokkal, de ahhoz mindenképpen jó 

támpontot ad, hogy felülvizsgáljunk olyan megállapításokat, amik nem feltétlenül állják meg 

a helyüket.  

Bonyolítja a képletet, hogy általában nem próbálják megmagyarázni, mit is jelent a luxus 

vagy pazarlás. Elsősorban olyan kiadásokra gondolnak, amikor ezeket sorolják, amik nem 

hajtanak semmilyen mérhető anyagi hasznot: többnyire az építkezéseket és a bécsi-udvari 

élethez szükséges kiadásokat szokás felemlegetni. De vajon ezek ténylegesen valamiféle 

felesleges fényűzésnek minősíthetők? Vagy, egy megengedőbb megközelítésben nevezhetjük-

e őket presztízs-beruházásnak, és, ahogy az elnevezésből is látszik, máris kapcsolódik cél is a 

pénzkiadáshoz, csak nem feltétlen anyagi cél (legalábbis rövid távon). Norbert Elias szerint a 

mai értelemben vett ökonomikus viselkedés (Eliasnál ez a közvetlen megtérülést jelenti) nem 

jellemezte a 17–18. századi francia arisztokrata elitet, és ezt kár is számon kérni rajtuk. Akkor 

és ott az udvari társadalomban az minősült racionálisnak, hogy az illető a rangjának megfelelő 

színvonalat tudja felmutatni, még annak árán is, ha közben teljesen tönkre is megy.
198

 A váltás 

vagy átmenet az ökonomikus gondolkodás mentalitásába Elias szerint akkor érkezett el, 

amikor az arisztokratákat már nem tudta megmenteni a rangjuk a hitelezőiktől.
199

 Azaz a 

luxus-kiadások sokkal inkább presztízs-beruházásoknak értelmezhetők, és így a korszakban 

egészen más megítélés alá esnek, mint az utókor szemszögéből visszatekintve. 

Mindezek után nézzük meg, a betáblázások és a hozzájuk kapcsolódó források alapján mit 

találunk: milyen célokra vették fel a hiteleket a korszakban és találjuk-e nyomát a luxus-

kiadásoknak, vagy ha Elias megközelítését fogadjuk el, akkor presztízs-beruházásoknak?  
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Az első kategória a megélhetési hitel: az ilyen jellegű szerződésekben azt állítják, hogy a 

mindennapos kiadások fedezésére van szükség a kölcsönre. Ezek azok a kontraktusok, amik 

első látásra egyértelműen a soha meg nem térülő hitelek közé tartoznak, hiszen akinek arra 

sincs elég pénze, hogy fenntartsa magát, hogyan is remélhetné, hogy visszafizeti a kölcsönt és 

a mellette a kamatokat is? Bekets Éva Mészáros Pálné pedig pontosan ilyen célokból vett fel 

400 forintos hitelt 1816-ban Kecskeméten
200

: 

 

„Alol írt adom tudtukra mindenkinek, akinek illik vagy akiket az a dolog illetni fog: hogy sokféle 

szükségeimtől kénszeritetvén élelmemre, ruházatomra, majd két esztendeig tartó Sulyos 

betegségemben orvosságra és az Doctornak való tartozásomra Váry Suzsánna Majtényi Györgyné 

Őtsem asszonytól...”
201

 

 

Ide sorolhatók a rokonok után megörökölt adósságok is: Borsy János invalidus 

strázsamester 1830-ban testvére elhalálozása után örökölte meg annak hét külön tartozását, és 

ezeket kötelezték, hogy tábláztassa is be, összesen 19 konvenciós forint 30 krajcárért. Ezt 

azonban „szegénysége miatt” nem tudta megfizetni, ezért biztosítékot nyújtott be a 

vármegyének, hogy folyamatban lévő, más ügyben zajló pereskedésének lezárultával abból 

megnyert pénzéből fizeti majd ki a betáblázás díját (az adósság rendezése pedig szóba sem 

kerül).
202

 

A következő kategória a beruházásoké. Andrássy János és Andrássy Mihály 1000 forintos 

kölcsönt kapott Fule Miklóstól 1812. áprilisában „[…] mesterségünk elő mozdítássára 

esztendeig 6 procentomal”.
203

  

Dömötör István és Deli Sámuel bajai lakosok, másrészt Szederkényi Mihály és néven nem 

nevezett felesége Pestről abban állapodtak meg, hogy amikor 1820. szeptemberében a 

Lichtenstein huszárezred Pesten ver tábort, akkor a regimentet ellátásáról fognak 

gondoskodni, ételről és italról éppúgy, mint a táborkészítéshez szükséges holmikról (deszkák, 

asztalok, székek, edények).
204

 A szerződésben pontosan megszabják, hogy 240 akó
205

 vörös 

bort mennyiért fognak árulni (20 akó bort 10 forintért), ahogyan azt is, hogy a felek közül ki 

lesz a felelős a főzésért, a borok kiméréséért. Amennyiben valamelyik vállalást gondatlanul 

végzik, a felelősnek kárpótolnia kell a társakat, ha nem teszi, akkor bíró elé is citálható.  
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Egy másik esetben Csizmadia János és Buza János szerződést kötött 1842. április 12-én 

közös épületfa kereskedésről. Kezdetben a szerződést még hárman írták alá, de Sebestyén 

József hamar kilépett. 1844. júniusában Csizmadia János ellen Komárom városa csődöt 

határozott el. Mivel egyiküknek sem volt kereskedői könyve, ezért csak „egyszerű 

közösségben lévő egyéneknek” tekintették őket. Közben az egész pesti telepet, és Buza János 

értékeit is zár alá vette a tömeggondnok. Az árverés után a pénz egy bizonyos Szendeffy 

Jánosnak adatik. Mindezek után kiderült, hogy nem volt törvényes szinte az egész eljárás: 

nem volt rendesen kihirdetve az árverés, egyszerre verték dobra a holmikat és nem 

darabonként, ráadásul Szendeffy maga is megvásárolt számos tárgyat. Az egész telep 

eladásával mindössze 2787 ezüst forintra tettek szert, holott a tömeggondnok 5000-re taksálta.  

A szerződést három évre kötötték, az 1842–1844 közötti időtartamra. Meghatározták, hogy 

a közös kereskedés mely helyszíneken történik (Pesten fogadókban, Budán egy magánházban, 

Komáromban vásárok alkalmával), melyik fél mekkora arányban részesedik a haszonból. 

Érdekes momentum, hogy szabályozzák azt is, mi történik egy kölcsön felvételekor:  

 

„Kereskedéseink jobb folytatása esetében elkerülhetetlen lévén a Hitelezés, annak okáért ollyan 

vigyázattal legyen mindegyik társ, hogy akár kinek, akár melly summa erejéig Hitelt kiadna s azt 

többé bevenni nem lehetne, megmarad annak teherül a ki azt adta.” 

 

Kifejezetten érdekes a szerződés idézett pontja: egy olyan vállalkozásról volt szó, ami már 

indulásánál arra számított, hogy esetlegesen kölcsönt kell majd a jövőben felvennie a 

vállalkozás működésének fenntartásáért. Tehát egyrészt hosszú távra terveztek, másrészt 

tudták, hogy a hitellel bővíthetik a vállalkozásukat („jobb folytatása”). Ez a fajta gondolkodás 

természetesen nem lehetett ismeretlen korábban sem, de mindenképpen azt a piacgazdasági 

mentalitást tükrözi, ami a korszak átmeneti jellegét is árnyalja.  

Jakay Szivanyo János pesti asztalosmester és felesége 350 váltóforintot kölcsönzött 1827-

ben deszkakereskedésre.
206

 Méghozzá olyan feltétellel, hogy a kölcsönt csak erre a célra 

fordíthatták: „egyedül nem másra hanem deszka kereskedésre”. Blaier Péter és Springer 

Simon bugyi illetékességű kereskedők kölcsönt vettek fel 1832-ben Nagy Sándor, szintén 

bugyibeli közbirtokostól, összesen 4000 váltóforintot, 6%-os kamatra, fél éves lejáratra, 

„minek utána több szükségeinkre, de leginkább az szarvasmarha kereskedésre való nézve”.
207
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Schmidt Károly és Rizer Barbara a kalocsai főkáptalantól vett fel 600 váltóforintot 

„kereskedés előmozdítására” 1815-ben.
208

  

A francia jegyzők vizsgálatakor azt is megállapították a kutatók, hogy a mai szempontok 

alapján befektetésnek nem tartott pénzügyi tranzakciók a korszakban nagyon is befektetésnek 

tekinthetők. Ilyen pénzügyi tranzakció lehetett például egy életjáradék biztosítása is. Botsa 

Erzsébet Kecskeméten 1829-ben férje halála után, a rá maradt házat és szőlőt felbecsültette, és 

a 3000 forintos ingatlanokat elcserélte Tóth Jánossal egy másik házért és 1500 forintért.
209

 Az 

új házat ezek után „eladta” Pál nevű fiának, „hogy tartson”. A továbbiakban még többi 

gyermekének is juttat a maradék pénzből és az is kiderül, hogy egyik fia rabságban is volt, az 

asszonynak magának pedig volt egy nagyobb pere. De ami igazán lényeges, hogy egy eltartási 

szerződésről van szó, amiben ugyan nem pénzt adott át, hanem egy ingatlant, de egyértelműen 

a későbbi ellátásért és szállásért tette mindezt. 

Az elzálogosított birtokok kiváltása szintén beruházásnak minősíthető, bár kétségkívül 

presztízs-szempontok is szerepet játszhattak benne. Kiss Imre és felesége, Joo Judit 1000 

váltóforintot 6%-ra kölcsönzött 1833-ban Kecskeméten Beretvás József árváinak tömegéből 

„a végre, hogy azon pénzen ns Kis Ferentzné édes anyám s részent napam asszony által 

elzálogosított ősi 24 jugerum földet Domján Istvány successoristól kiváltassuk.”
210

 

Hasonlóképpen Nyáry Pálnak is ez volt a célja, amikor kölcsönt vett fel Komárom vármegyei 

„ősi atyai rész jószág zálogból kiváltására” 1838-ban.
211

 

A 19. századi falusi árverésekből lehet tudni, hogy az emberek akkoriban is törekedtek 

bizonyos bútorok, tárgyak beszerzésére. Például a tiszta szobába két széket csak hosszú 

évekkel a közös élet megkezdése után tudott beszerezni egy pár, de végül egy árverésen 

sikerül megvásárolniuk; és nem feltétlen azért, mert szükségük volt rá, hanem mert egy olyan 

társadalmi elvárásnak igyekeztek ezzel megfelelni, amelyik azt a fajta széket egy jobb 

háztartásban mindenképpen beszerzendőnek ítélte.
212

 Ez a fajta gondolkodás nem áll távol az 

Elias által leírt, az ökonomikus gondolkodást megelőző mentalitástól. Ilyen esetet nem 

találtam a hitelcélok megjelöléseiben, de Granasztói Péter példái aláhúzzák azt az állítást, 

hogy a retrospektív szemlélet alapján luxus-kiadásokként meghatározott, közvetlen anyagi 

célt nem hozó költekezések a korszakban alapvető fontossággal is bírhattak, beruházásnak 
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számíthattak, és még csak nem is korlátozódott az ilyen jellegű kiadás az arisztokrácia 

tagjaira. 

Szintén a beruházások közé sorolható az áruhitel. Nyugat-Európában a 15. századtól az ún. 

private market egyre nagyobb jelentőséghez jutott a public market mellett, azaz a termelőktől 

már lábon megvették a gabonát, nyírás előtt a gyapjút és a piacra már a kereskedő vitte azt 

el.
213

 Például a Baumgartner testvérek 1000 pengő forintot hiteleztek Cserniczky Lajosnak 

Izsán 1836 nyarán, ennek fejében Cserniczky eladta nekik jövő évi gyapjútermését, mintegy 

25 mázsányit, amiből következik, hogy egy mázsát 36 konvenciós forintért vettek meg a 

testvérek.
214

 

Olyan szerződések is köttettek, hogy valamilyen vásárlásra fordították a hitelt: például 

Baranyi Pelagia özvegyasszony 500 darab császári aranyról szóló kölcsöne „általam vett 

háznak kifizetésére” 1820-ból
215

, de egyéb vásárlásra is van példa, mint ruhaanyagok
216

, 

„feleviseltibe lévő fedeles kotsi”
217

. Bizonyos esetekben át is értelmezhették az eredeti 

kontraktust, amennyiben a két fél meg tudott egyezni a módosításokról: Perger Loepold izsáki 

kereskedő 1841 májusában előre megvásárolta Tóth Imre 16 mázsa tavaszi gyapjúját. 

Azonban az árut nem tudta leszállítani az adós, így átalakították a kontraktust: a 730 pengő 

forintos tartozásért cserébe 400 birkát adott át.
218

 

1837-ben Bekény László „kölcsönzött” 8700 ezüst forintot egy évre Selig Mandl pesti 

kereskedőtől, de valójában hitellel fizetett 1350 akó tétényi és csömöri borért, illetve 

hordókért, és 200 darab körmöci aranyat ajánlott fel lekötésre biztosításképpen.
219

 

Természetesen a kamatokat ebben az esetben is fizetni kellett. Komjáti Komjáthy Károly 

1812-ben Cehmeiszter Mihály Ádám pesti kereskedőnek  

 

„egy pár sárga brilliántos gyürüért, és egy arany repetir óráért adóssa maradtam, és amely 

felül kitett adósságomat tartoztam volna 17.máj-ban letenni, a’mint a még mostanában is 

nála lévő váltóczédula bizonyítja”
220

 

 

Végezetül az utolsó kategória a konverzió, vagyis a régebbi adósságok kiváltása újabb 

adósságokkal, jó esetben kedvezőbb feltételekkel. Kövér György a hitelkonverziók 
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jelentőségére hívta fel a figyelmet a Kállay család vizsgálatakor a 19. század derekáról, vagyis 

a korábbi adósságok törlesztése jelentős szerepet játszhatott újabb hitelek 

„felkölcsönzésekor”
221

, amibe éppenséggel beleférhetett volna, hogy korábbi 

luxusberuházások költségeit próbálták újabb kölcsönökkel kifizetni. 

Egy lehetőséget is meg kell említeni: az örökváltság esetleges megváltását. Az 1840-es 

törvény
222

 lehetőséget adott arra, hogy megváltsák magukat a jobbágyok a feudális 

szolgáltatásoktól. Ehhez természetesen pénzre volt szükség, és adná magát a feltételezés, 

hogy bizonyára voltak, akik kölcsönért fordultak a személyes hitelezés rendszerében, hogy 

kifizethessék a megváltást. Varga János megvizsgálta a Helytartótanácshoz beküldött 

szerződéseket, és mindössze 111 ilyen esetet talált. 55 esetben egy helység egésze, 15 esetben 

egy helység lakói közül öt család, 39 esetben egyedi szerződések,
223

 két esetben részleges 

örökváltság (tehát nem az egész úrbériségre vonatkozott a megváltás). Az 55 teljes helység 

közül 17 mező- vagy bányaváros, amelyek minden bizonnyal könnyebben tudták a szükséges 

összegeket összerakni, és az egész procedúrát lebonyolítani is.  

Az egyedi megváltások összesen 65 családot érintettek, köztük volt hét zsellércsalád is. 53 

család átlagosan ¾ telekkel szabadította fel magát, a többi 12 bizonytalan – nem volt közülük 

mindenki jobbágy, csak úrbéres telket vagy zsellérséget használtak. Akadt az önkéntes 

megváltók között táblabíró, kisnemes, falujegyző, gazdatiszt, iparos, zsidó kereskedő, kertész, 

sebész. Változatos lista, és könnyen elképzelhető, hogy volt köztük aki kölcsönt vett fel, hogy 

a megváltást kifizesse, ami arra utalna, hogy egy minden szempontból befektetésnek minősülő 

célra vettek fel kölcsönt, tehát szép példa lehetne a korszakban megkötött beruházási 

kölcsönökre. Azonban ha nyolc év alatt mindössze ilyen kevesen váltották meg magukat, 

akkor felmerül a kérdés, hogy talán éppen azért, mert valóban nem tudtak kölcsönt felvenni. 

Varga János kutatása alapján úgy néz ki, ez is közrejátszhatott benne: volt olyan helység, ahol 

pénztárt alapítottak a megváltás céljából, de nem mindenki bírta kifizetni a kötelező 

hozzájárulást, illetve Kossuth Lajos is jelezte 1847-ben, hogy 20 olyan helységről is tud, ahol 

a hitel hiánya miatt nem sikerült a megváltáshoz szükséges pénzt összegyűjteni.
224

 

 Azonban nem lehet csak a hitelrendszert hibáztatni az alacsony arány miatt, más okok is 

közrejátszottak a nagyon alacsony részvételben. Például a részletfizetés mögött akár 8%-os 

kamat is állhatott, bár ez sem mindig volt lehetséges, mert inkább az egy összegben történő 

fizetést várták el. Másrészt túl rövidre szabták a határidőket, a Helytartótanács nem mindig 
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fogadta el a szerződéseket, a megváltott föld a törvényi szabályozás nem egyértelmű volta 

miatt (hiszen az ősiség még törvényben volt) bármikor peres eljárás alá kerülhetett a magukat 

kisemmizettnek érző rokonok miatt, illetve voltak falvak, amelyek 1847-ben sem tudtak 

semmit a törvény adta lehetőségről. 

Ahogy írtam, ez csak mint lehetőség merült fel, valójában nem tudni, hogy akik 

megváltották magukat, felvettek-e hozzá hitelt. Mindenestre Varga öt körzetet nevezett meg, 

ahol sűrűbb volt a megváltás, és például Pest megye nincs benne, holott itt jóval nagyobb 

összegek forogtak a személyes hitelpiacon, mint például Csongrádban (erről lásd a III. 

fejezetet), ahol Varga forrásai szerint jelentősebb volt a megváltás.
225

 Éppen ezért a 

hitelhiánnyal nem lehet egyoldalúan megmagyarázni az önkéntes örökváltság sikertelenségét, 

egy további kutatás kétségkívül jobban árnyalhatná a képet. 

 

Az alfejezet elején felvetett kérdésre, hogy vajon a személyes hitelezés időszakában is a 

megtérülés vagy a haszon volt-e a kölcsönök célja, a fentiek alapján nem tűnik 

megalapozatlannak (és meglepőnek) az az állítás, hogy alapvetően a megtérülés mozgatta a 

hitelezőket. Minden jel arra mutat, hogy bár vannak humanitárius kölcsönök (ahogyan a 

kapitalizmusban is), de korlátozott befektetési lehetőségek híján a kamatra kölcsönzés 

bizonyult a legáltalánosabb befektetésnek. „Ha az adós a kamatokat pontosan megfizeti, a 

hitelező nem is gondol a tőke felmondására, mert örül, hogy jó helyen van a pénze”.
226

 És ez a 

befektetés fokozatosan átformálta a társadalmat is. A hitelezés hatását, egészen pontosan a 

hitelezés átalakulásának a hatását Amelie Lanier tömören megfogalmazta: 

 

„A hitel szerepe a tőkés rendszer kialakulásában éppen ellentétben állt ahhoz, ahogy a reformkor 

»hősei« elképzelték: Nem vezetett ugyan a honi ipar kialakulásához, de a régi feudális viszonyok 

megdöntéséből alaposan kivitte részét. Az agrárhitel eszközül szolgált arra, hogy a kereskedők 

rétege hitelnyújtással folyamatosan átvette a föld hasznát a régi uraktól, holott a magyar törvények 

lehetővé tették, hogy a nemesek névlegesen megmaradtak a föld birtokában – bár nem élvezhették 

annak hozamát, ez már el volt zálogosítva a hitelezőknek.”
227 

 

Még ha nem is lehet teljes mértékben egyetérteni az idézett rész második felében 

megfogalmazott véleménnyel, az mindenképpen leszögezhető, hogy a hitelezés átformálódása 

a 19. század első felében jelentős hatással bírt a rendi Magyarországra. Ezt láthattuk már a 
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törvénykezés, az új hiteltípusok, mint például a váltó elterjedése kapcsán, és a betáblázások 

aprólékos vizsgálata a következő fejezetben is ezt fogja megerősíteni. Előtte azonban, 

lezárandó a személyes hitelezés fejezetét, nézzük meg, hogyan működtek a jogszolgáltatás 

újonnan létrejött szervei, illetve hogyan próbálták a változó jogszabályi kereteket áthágni a 

kortársak. 

 

II.5 Jogszolgáltatás és jogsértések  

 

II.5.1 A Pesti első bíróságú királyi váltótörvényszék működése 

 

„Közel egy éve, hogy a’ váltótörvénykönyv az illető biróságok felállitásával életbe lépett, és csőd 

és bukás napirenden van; magas házakat látunk naponkint összeomlani, mint Pesten az árvizkor, ’s 

ha kérdjük miért? csudálkozva látjuk, hogy a’ kivülről csinosra vakolt épületfalak vályogból 

rakvák; a’ vályog pedig vizben szétázik, ép’ ugy mint Pesten árviz idején; és vannak, a’ kik 

megfélemlenek, ’s látva, mikint a’ visszafizetési pontosság, mellyről a’ kérlelhetlen „váltó” 

kezeskedik, koránsem pattantá föl a’ penészes tallérok ládazárait, ’s pénz csakugyan nincs (t. i. 

nemesi jószágra kölcsönözhető nincs, mert kinek isten pesti házat adott, az bizony kaphat, mennyit 

csak fedezni tud), és a’ mi van is, csak kis részletekben, rövid időre, ’s száztól 12–60–80 kamatra 

kapható; félelmökben egész komolysággal azt rebesgetik, hogy ez igy nem maradhat, hogy a’ 

váltótörvénykönyvet föl kell függeszteni, ’s igy visszaidézni a’ régi jó időt, midőn olly könnyedén 

oda mázoltuk az „infrascriptus”-t, tudván, hogy abból még fizetés, kivált pedig pontos fizetés 

egyáltalában nem következik.”
228

 

 

Kossuth metaforikus leírása a váltótörvények hatásáról kétségkívül a kortársak véleményét 

tükrözte, ugyanakkor meglepő, hiszen oly sok éven át oly sokan igyekeztek elérni, hogy 

megszülessenek a váltótörvényszékek. Ezen ellenmondásosságon túl már maga ez a nagy 

várakozás is elég indokot jelent ahhoz, hogy részletesebben foglalkozzunk a 

váltótörvényszékek működésével.  

Az 1839/40-es országgyűlés eredményeként született meg az a törvény, ami rendelkezett a 

váltóügyi bírósági rendszer megteremtéséről.
229

 Voltak előzményei, például az 1792-es 

törvény azon szakasza, amelyik lehetőséget teremtett arra, hogy közös megegyezéssel az 
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osztrák bíróságok elé citálhassák perüket az érdekeltek,
230

 vagy az 1836-os szóbeli bíróságok 

megszületése,
231

 de a speciális váltóbíróságok létrehozása hangsúlyozottan kiemelte a 

váltóhasználat egyre jelentősebb szerepét. Ráadásul a váltóbíróságok hatásköre nem csak a 

váltókkal kapcsolatos kölcsönügyletekre terjedt ki, hanem azokra az ügyekre is, amiket a 

kereskedőkről
232

 és a csődeljárásról szóló törvénycikkek
233

 kapcsán is hozzájuk utaltak.  

Háromszintű szervezetet építettek ki: az első szintű bíróságok hét városban, Aradon, 

Debrecenben, Eperjesen, Károlyvárosban, Pesten, Pozsonyban és Sopronban jöttek létre, 

illetve ebbe a szintbe tartozott még a fiumei váltó- és tengeri törvényszék, amit már korábban 

létrehoztak. Már ezen a szinten sem csupán váltóügyekkel foglalkoztak, hanem üzleti 

vitákban is lehetett hozzájuk fordulni, mint például áruszállítás.  

A másodfokot a királyi kúrián belül hozták létre, ez volt a váltófeltörvényszék (illetve 

Fiume esetében a magyar tengermelléki kormányszék). Hatásköre kiterjedt a különböző 

csődügyletekre. Egy elnök és hat bíró tartozott a hivatalhoz.  

A harmadik szintet, a legfőbb váltóügyi fórumot jelentette a hétszemélyes tábla. Ez volt a 

legfelső fellebbezési platform, plenáris ülésein két váltóügyi bíró járt el, és külön váltó-

osztályt is létrehoztak a táblán belül az ügymenet megkönnyítésére. 

A váltótörvényszék létrejötte egy hosszú ideje fennálló igényre adott választ, ezért jogos a 

kíváncsiság, vajon hogyan kezdte meg működését a törvényszék. A pesti váltótörvényszék 

fennmaradt elnöki iratai alapján a jogszolgáltatás hátterét tekinthetjük át; ezzel ugyan 

kilépünk a vármegyei keretek közül, azonban a váltóbíróság nem csak a Pesten megkötött 

hitelekkel foglalkozott, joghatósága kiterjedtebb volt, éppen ezért működése nem érdektelen 

ezen dolgozat témája szempontjából sem. 

Az anyagban számos levél maradt meg a különböző váltótörvényszéki hivatalnokoktól, 

mint váltóügyvédek, váltójegyzők (váltóügyvédből válhatott valaki jegyzővé három év 

szolgálat után), ülnökök (a helyi kereskedői testületből kerültek ki, de arra gondot fordítottak, 

hogy másodízigleni rokonság vagy sógorság nem állhatott fenn köztük, például 1852-ben 

Kappel Frigyes is volt ülnök), köztük egészen triviális ügyek is, mint amikor Oeffner János 

váltószéki kiadó arról panaszkodik, hogy munkavégzés közben megfájdult a szeme és ezért 

„rövid időre” való felmentést kér, amit ő saját magának négy hétben állapít meg.
234

 Ez az 

betegség azonban nem tette tönkre a karrierjét, 1852-ben már bíróként dolgozott a 
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törvényszéken. Oeffner személye azonban nem a szempanaszai miatt érdekes, hanem mert ő 

írta 1842-ben azt a levelet gróf Almásy Móricznak (aki akkor amellett, hogy császári kamarás 

és udvari tanácsnok volt, egyben a pesti első bíróságú királyi váltótörvényszék elnöki tisztét is 

viselte), amely levél alapján képet alkothatunk az első évek helyzetéről. 

 

„Bölcsen méltóztatott tudni mennyire különbözik a váltótörvényszéki gyakorlat a többi 

törvényhatóságokétól, mi csak abból is kitetszik, hogy a k. váltótörvényszékek előtt majd nem 

minden tárgy előleges elintézést kíván, mert az igazságnak gyorsabb kiszolgáltatását és a hitelnek 

öregbítését czélzó Váltótörvények a törvényszéki eljárást bizonyos formákhoz s határidőkhöz oly 

szorosan kötik, hogy azoknak némiképpeni elhanyaglása mind a Váltótörvényszékekre, mind a 

körükhez tartozó ügyekre igen káros hatással lehet, ennél fogva, miután az előleges munka 

természetéhez képest több munkás kezet feltételez, elkerülhetetlenül szükséges: miszerint a fent 

érdeklett czél elérhetésére annál több tisztviselő alkalmaztassék, minél szövevényesebb s 

körülállásosabb a K. Váltótörvényszéknél behozott törvényszéki gyakorlat, melly szerént a 

keresetleveleket és folyamodásokat arányozva a felek számához két-három sőt néha négy 

példányban is benyújtani kelletvén, azokra szinte annyi végzés is vezetendő, és minél gyakoribb 

azon eset: hogy a folyamodványok törvény kivánatához képest elegendő példányban be nem 

adatván ezen hiány K.K. utasítás parancsára a kiadói hivatal által pótolandó.  

Ezeket előre bocsájtván – miután a pesti elsőbíróságú k. Váltótörvényszék elébe hozott ügyek 

egy idő óta oly annyira megszaporodtak, hogy jelenleg csaknem minden rendes a héten kétszer 

tartani szokott ülés alkalmával 70–90. darab tárgyaltatván, olykor, valamint ez a közelebb múlt 

csütörtökön történt 30. idézési – több biztosítási és óvásközlési végzés mint megannyi halasztást 

nem szenvedő határozat egy ülés alatt is meghozatik, – teljes lehetetlenség, hogy a kebelbeli kiadói 

hivatalnak mostani személyzete annyi s oly rögtöni munkát a törvényszabta idő alatt minden 

igyekezete mellett is elvégezhessen, – ily körülmények közt tehát midőn az irományoknak pontos 

kezelése s evidentiába való tartása, melly minden Kormányszéknek és Törvényhatóságnak 

nélkülözhetetlen alapja, már maga két-három egyént szünet nélkül foglalkoztat, kénytelen vagyok 

Méltóságodhoz avval az alázatos kéréssel járulni: miszerint addig is, még (sic) a kebelbeli kiadói 

hivatal személyzete kellőkép szabályoztatnék, segítségről gondoskodni, s legalább még két 

díjnoknak alkalmazhatását legfelsőbb helyen kegyesen kieszközölni méltóztassék. Pest, 1842. 

március 21.”
235

    

 

A munkaerőhiány legalábbis részben megoldódott, mert átvettek két új gyakornokot más 

táblabíróságokról, de a levél rávilágít, hogy milyen mennyiségű feladattal kellett 

szembenézniük a váltótörvényszékek alkalmazottainak. 
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Hogy miért is kellett módosítani a törvényt 1844-ben, azt a legszakszerűbben a frissen 

felállt váltótörvényszéken fogalmazták meg 1844. augusztus 20-i keltezéssel, névtelen 

észrevételeiket (valamelyik bíró írta vagy diktálta, de ahogy a keltezésnél olvasható, nem csak 

saját, hanem „magam s bírótársaim” nevében) az eltelt négy év tapasztalataira alapozva, bár 

egyben némi mentegetőzést is hozzáfűzve „minthogy még is a rövid, negyedik évi folyamat 

nem lehete elég idő arra, hogy ezen a nemzetre nézve egészen új intézkedés annak életébe, s 

mint mondani szoktuk, vérébe átmehetett volna”. Ami különösen érdekessé teszi az 

észrevételeket, azt a javaslatok mellett megjelenő kommentárok jelentik, amelyekben sok 

esetben ellenvéleményt fogalmazott meg egy nyilvánvalóan más, de ugyanúgy anonim 

személy, mint aki az észrevételeket feljegyezte, feltehetően szintén valamelyik „bírótárs”. 

Elsőként problémát jelentett a szenvedő váltóképesség. Magyarországon  

 

„mindenki lehet kereskedő és a termesztői osztály állásánál fogva amennyiben termesztményei és a 

gazdasága előmozdítására néhol megkívántató gyártmányainak, tenyésztett marháinak elárulása, és 

ismét más szükséges szereknek kellő vásárlása által, e foglalatosságra szinte kényszerülve van”.
236  

 

Ezért, és mivel a hagyományos bírósági eljárás drágább a váltótörvényszékinél, úgy tűnik, 

túlzottan (legalábbis a kapacitások arányához képest) népszerű lett az új igazságszolgáltatási 

intézmény. A váltótörvényszék ítélete ráadásul súlyosabbnak bizonyult, de főként jóval 

gyorsabbnak, mint a hagyományos bíróságoké. Egyébként a hitelező és adós között a váltó és 

a köztörvény nem tett különbséget, csak éppen „a váltótörvényszéki gyors és szigorú 

eljárásban van az az erő, melly az adós előtt súlyosnak látszik. És ez – közben szolva legyen 

mondva – oka annak, hogy mivel hazánkban több – sokkal több – az adós, mint a hitelező, a 

váltóintézet népszerűtlen és a közvélemény által kevésbé pártoltatik mint máshol.” A 

túlságosan megengedő szenvedő váltóképesség pedig azért jelent problémát, mert bárki 

bejegyeztethette magát kereskedőnek (kivéve az 1840: XVI. tc. 1§-ban kivetteket), tehát 

szigorításra volna szükség ezen a téren. A szöveg mellé odaírt jegyzet azonban megvilágítja a 

felvetés másik oldalát is: egy „termesztői országban” a szabad kereskedést nem biztos, hogy 

jó ötlet lenne szigorítani, „a jelenlegi termelő osztály bukásainak előidézésére” lenne csak 

alkalmas a váltóképesség erőteljesebb szabályozása. Az uzsorát sem lehet vele 

visszaszorítani.  
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„Igazolásom szerint az eddigi legnagyobb [...] bukások a mellett, hogy többnyire a váltótörvények 

keletkezése előtt csinált adósság miatt következtek – hiú fényűzésnek, pénzforgalom híjányának 

tulajdoníthatók, rosszul számított gazdasági beruházások, ügyetlenül alított gyárak, nagy fénnyel és 

pazarlással vitt gazdálkodás, s végre nagy birtokoknak látszatni vágyó kevélységbül drágán 

vásárlott jószágnak, s akkor következett külbefolyású 1841-iki pénz eris [talán „esés” vagy „crisis” 

lenne a helyes szó – SSz] is.” Ezek állnak mögöttük, és nem a kiterjesztett váltóképesség.
237

 

 

Ráadásul „miután a váltótörvények életbe lépte óta elhatalmazott visszaélések, csalások és 

hamisítások a váltóképesség megszorításával csak igen kevésben vagy éppen nem 

akadályoztatnának”, továbbá hogy venné az ki magát, ha egy közelmúltban hozott törvényt 

ilyen gyorsan átalakítanának („De nem látszik az ország méltóságával is összeférhetőnek, 

hogy a negyedfél év előtt alkotott [...]”).  

A váltóaláírásokkal is meggyűlt a baja a bíróságnak 1840 óta, ezért felvetődött, hogy két 

hiteles személy is szükséges lenne ezentúl a váltók kiállításához, abban az esetben 

természetesen, ha a kibocsátó nem bejegyzett személy (kereskedő, gyártó vagy kézműves).  

 

„Ezen rendelkezésnek még azon sikere is lenne, hogy sok meggondolatlan adósságot csináló, a 

hiteles személyek közbenjövetelétől tartózkodva, mint egy erkölcsileg lennének figyelmeztetve 

könnyelmű adósságoktóli óvakodásra.”
238

 

 

Az 1840-es törvény I. részének 9.§-hoz kapcsolódó felvetés melletti széljegyzet szerint az 

aktív váltókon visszamenőleg is el kell végezni ezt a felülvizsgálatot és pótlást, hat hónapra 

visszamenőleg. Az eredeti törvény úgy rendelkezett, hogy amennyiben a bemutatáskor (vagy 

a törvényszék elé kerüléskor) a váltólevélen minden előírt adat szerepel, akkor az érvényes: 

vagyis nem vizsgálta, hogy a kibocsátáskor is szerepelt-e rajta minden attribútum. A 19.§-hoz 

fűzött megjegyzés szerint ki kell kötni, hogy egyértelműen a váltótulajdonos felelőssége az 

attribútumok ellenőrzése, utólag ne lehessen arra hivatkozni, hogy hiányoztak 

„alkatrészek”.
239

 

A következő probléma a váltótörvényszék ítélkezési joghatóságát illette: a 

váltótörvényszék ítélete ugyanis addig terjedt ki, amíg meg nem állapított, hogy az adott 

ügyben történt-e visszaélés avagy sem. De az ítélet után köztörvényhatóság döntött arról, 

hogy egy esetleges csalás esetén milyen büntetés szabjon ki az elítélt személyre. A feljegyzés 
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szerint előfordultak olyan esetek, amikor a köztörvényhatóság a váltótörvényszék által 

hamisnak ítélt aláírást szabályosnak és eredetinek ítélte, ami abból is fakadhatott, hogy a 

váltót, mint corpus delicti-t, nem lehetett átküldeni a másik bíróságra, így a bizonyíték csak az 

egyik helyen működött, máshol, lévén nem is lehetett ott, nem.
240

  

Itt is felmerült a hivatal túlzott leterheltsége, igényt nyújtottak be további két bíróra, egy 

jegyzőre, három fizetéses gyakornokra, négy írnokra és néhány, pontosan nem számszerűsített 

szolgára. Ennek bizonyítására egy fontos adatsort is megadott a feljegyzés, a pesti 

váltótörvényszék addigi működésének ügyszámait.  

1841: 4379 

1842: 10 233 

1843: 16 010 

1844 (folyó év) aug.1-ig: 10 000 felett.
241

 

Ha azt nézzük, hogy 1842-ben összesen 900 ügyet tábláztak be Pest–Pilis–Solt vármegye 

megyeházán,
242

 akkor az 1842-es 10 233 valóban impozáns szám, és egyben arra is utal, hogy 

bizony sok hitelkontraktus nem került fel a regiszterek lapjaira. Ugyanakkor nem árt 

emlékezni rá, hogy a váltók alapvetően rövid lejáratú szerződések, így nem is feltétlen 

tábláztatták be őket. A már említett 1842-es évben például, ahogy arról már volt szó, 113 

váltóleveles betáblázást lehet találni, vagyis nem ezek a fajta kontraktusok kerültek be 

alapvetően a betáblázási könyvekbe. Viszont a váltótörvényszék számai nem az adott év 

váltószerződéseit, hanem az adott évben vitásnak talált, tehát bíróság elé citált 

váltószerződéseket mutatják. És ezekből az értékekből, illetve azok évente jelentős 

növekedéséből kiderül, hogy a váltóbíróság megteremtésével nagy lendületet kapott a 

váltóhasználat az országban. Ha 1841-et tekintjük 100%-nak, akkor 1842-ben 133%-os 

növekedést, 1843-ban 266%-os növekedést tapasztalhatunk. Vagyis a törvényhozás ebben az 

esetben, ellentmondva Pólya Jakab ezen fejezetben a törvények bemutatása előtt idézett 

véleményének, úgy tűnik, mégis eredményes volt a hitel fellendítésében. 

Már láttuk, hogy a munkaerőhiány fennakadásokat okozott, de ez nem csak az újonnan 

felállított váltótörvényszékek esetében volt így, hanem a Hétszemélyes tábla „váltói szakán” 

is, itt is bővítést javasoltak, hogy a csődügyekben előállott 8–10 hónapos elmaradásokat 

behozzák.
243
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Kezdetben hetente csak két nap, hétfőn és csütörtökön ülésezett a pesti váltótörvényszék, 

ennek a megváltoztatását is ajánlják, természetesen a sűrűbb ügyintézés irányába. Az 

adásvételi szerződéseket is egyértelműen szabályozott előírásokkal javasolják a jövőben 

megszerkeszteni, az áru pontos megnevezésével, mennyiségével, minőségével, árával és a 

fizetés idejével, helyével együtt.
244

 

A váltók betáblázását is átalakítanák, egészen pontosan megtiltanák: mivel „[a] váltók 

alapja ingó vagyon lévén, betáblázni ne lehessen, s ha megtörténnék, váltói kiváltságát 

veszítve, köztörvényi foganatúvá váljék”. A lépés hátterében a következő indoklás húzódott 

meg: 

 

  „[...] a váltó intézet természeténél fogva megkivántató gyors és pontos fizetési kötelesség követeli, 

hogy ha a kitűzött határidőre a váltóadós nem fizet, s őtet arra pörrel kell kényszeríteni, legalább 

annak kimeneteléig (mert hijába! a legszigorúbb gyors eljárás mellett is, hacsak a feleket 

tökéletesen ki nem hallgatva, az igazság kiszolgáltatását kényúrilag vitetni nem akarjuk, míg 

kielégítésre jő a dolog egy év is eltelik), biztosítva legyen a váltótulajdonos és pedig ha ingóságok 

nem elegendők, vagy éppen nem találtatnak (mik úgy is igen könnyen elrejthetők) az ingatlanokon 

is. Hogy azonban ez a megemlített 1840.XXI.tc. 20.§-ának rendelkezését ne csonkíthassa, s az 

előbbrül betáblázott követelés elébe ne lépjen, szükség kimondani, miszerint ezen összeírás csak a 

többször felhívott betáblázási törvény foganatjával bírand, az az: azon naptól, mellyen a biztosítási 

öszveírás történt, számíttassék csőd esetében a követelés sorozata.”
245

 

 

Azaz a betáblázásokat igyekeznek egyre inkább valamifajta proto-telekkönyv irányba tolni, 

miközben ők is látták, mennyire elégtelen ez a fajta regisztrálás, mert sok bíró önkényesen 

kénytelen ítélni, hiszen „másnak vagyoni állapotját úgy kimutatni, hogy arra bírói 

meggyőződést alapítani lehessen, hazánkban még ez idő szerint a legtöbb esetekben lehetetlen 

lévén”.
246

   

Zavaros volt a díjszabás is, a végzés 40 krajcárba került, míg az ítélet 16 pengő forintba. 

Ezért új árakat indítványoztak, sávos szabályozással: 100 pengő forinting 3 forint, 1000-ig 8, 

10 000-ig 16, 10 000 felett pedig 30 forintos árakkal.
247

 

A pénzügyeket illetően felveti a váltótörvényszék költségvetésének és bevételének 

kérdését is. Ebből kiderül, hogy a pesti váltótörvényszék is, „melly legtöbb díjakat szolgáltat a 

Kincstárnak” erősen ráfizetéses, mert évente 25 169 pengő forintba kerül (ebből 20 669 a 
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fizetésekre, 2000 forint a helyiségekre, 2500 forint pedig egyéb költség), miközben a díjak és 

illetékek mindösszesen 14 000 pengő forintos bevételt jelentenek. Vagyis fennáll egy 

nagyjából 10 000 forintos hiány, amit valahogyan orvosolni kellene, de a szituáció elemzésén 

túl megoldási javaslattal már nem álltak elő. Ráadásul ha egybe számolják az összes 

váltótörvényszék költségeit, beleértve a Hétszemélyes kiadásait is, akkor a hiány arányában is 

még nagyobb lesz.
248

 

Végezetül kitértek arra is, ha az adósnak semmi ingó vagy ingatlan vagyona nem lenne, 

akkor ezt jelentse és bizonyítsa, hogy önhibáján kívül, tehát egy „közbejött szerencsétlenség” 

hatására nem tud eleget tenni kötelezettségének. Ha azonban a bizonyítás nem elégséges, 

akkor csalás miatt 0,5–3 év börtönbüntetéssel sújtható. Ennek indoklásául azt hozták fel, hogy 

a csalók eléggé kiismerték az elmúlt néhány évben a váltótörvényszékek működését és 

jogköreit, és egész csalási rendszer épült az ezekből adódó hiányosságokra: 

 

 „A nem fizető váltó adós ellen jelenleg minthogy a váltótörvény nem rendelkezik, teljességel nem 

lehetvén eljárni, következése az lőn, hogy a váltóadósok nagyobb részénél a végrehajtó bíró már 

semmit sem talál, sőt a csalás már annyira ment, hogy a váltótörvény és váltótörvényszék 

használtatik eszközül a csalásokra. Ugyan is a váltóadós mielőtt a fizetés ideje be áll vagy mi előtt 

bepöröltetnék, költött váltók által kötelezi magát barátinak, rokoninak, kik őt bepörölvén és az adós 

a váltók ellen semmi kifogást vagy csupán csak szinből tevén, maga a váltótörvényszék kénytelen 

illy költött váltóknál fogva az ál kötelezetteknek javait, barátai, rokonai számára lefoglalni, úgy 

hogy midőn az igazi hitelező jön, már az adóss azzal áll elő, hogy semmije sints, és ezzel az 

eljárásnak jelenleg vége van. Ha azonban attól kell majdan az adósnak tartania, hogy a csalfaság 

ellene a váltótörvénszék által rögtön kimondatván fenyitetni fog, kétségen kívül kevesebb 

meggondolatlan adósságok fognak csináltatni, és ez által sok csalárdságnak eleje vétetni.”
249

 

 

Mindebből az következik, hogy bár nyilván nagyon megnőtt a csődök száma, amint azt 

Kossuth és mások is oly lugubris hangulatban panaszolták, ugyanakkor ezen növekedés 

mögött feltehetően számba vehető mértékben a fent leírt csalási próbálkozások állhattak. 

Ehhez kapcsolódó problémát jelentett, hogy nem volt jól működő „fenyítő törvényszék”, és 

ezért kénytelen addig is, míg a törvényhozás ki nem dolgoz egy büntetőtörvénykönyvet, a 

váltótörvényszék magára vállalni az ilyen jellegű feladatokat is. 

Kossuth véleményét osztotta a történetírásban Ungár László is.  
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„A törvény életbelépett hitelintézetek nélkül, fejlesztve az uzsorát, ahelyett, hogy azt korlátozta 

volna. Kiszolgáltatta az adóst a harmincas évektől kezdve a régi hitelező helyét elfoglaló 

spekulánsoknak, kiknek működése most már a lehető legkárosabban érvényesült a törvény által 

kiszélesített területeken. A váltótörvény a hitelviszonyokat teljesen átalakította, az adóst pedig 

végrehajtási rendelkezéseivel megfosztotta a nemesi kiváltságaiból eredő jogorvoslattól. Az új 

törvény néhány város nagykereskedőinek érdekeit szolgálta, ahelyett, hogy – mint Széchenyi írta a 

»Kelet Népében« – a földbirtokost ajándékozta volna meg mindenekelőtt valódi hypothekával, 

amely maga után nem mesterkélt, de valódi közgazdaságot vonna. A mezőgazdaság, legbensőbb 

jellegének elhanyagolásával, három hónapra szóló váltóhitelt nyert. A kötelezvényre szóló 

kölcsönzés formáját pedig, amely legtöbb esetben néhány esztendőre szólt, a váltótörvényben a 

végrehajtás rendkívüli gyorsaságát biztosító rendelkezés mindjobban kiszorította.”
250

 

 

Ungár szerint tehát, bár szükséges volt a váltótörvények bevezetése, de azokat nem 

készítették elő megfelelően, hirtelen léptek életbe, nem volt idő felkészülni rájuk. Mindezt az 

adósságok emelkedésével kapcsolta össze: 1840-től Pest megyében megugrott a hitelezés, 

összegszerűen és mennyiségét tekintve egyaránt. 1840 és 1847 között (Ungár számításai 

szerint) 8 977 588 konvenciós forintnyi hitelt tábláztattak be, és mindössze 1 263 440-t 

extabuláltak.
251

 Ungár László úgy vélte, hogy a betáblázások és kitáblázások közti 

aránytalanságot egyértelműen a váltótörvény „romboló” hatása tette lehetővé, és ezen a szálon 

haladva ki tudta mutatni, hogy a nemesi eladósodás óriási mértékűre növekedett, Pest megye 

egy millió holdnyi nemesi birtokát 16 103 231 pengő forintnyi adósság (kamatok nélkül) 

terhelte. Ungár adatait valóban lehet úgy értelmezni, mint az eladósodás növekedését, de ha 

csak az ő adataira támaszkodva megnézzük, hogy Pest megyében 1750 és 1848 között 

összesen 20 808 837 konvenciós forintnyi kölcsönt tábláztak be, amiből 4 705 606-t tábláztak 

ki, akkor az eladósodás már nem feltétlenül köthető egyértelműen a váltótörvények 

„romboló” szerepéhez. Hiszen az 1840 előtt keletkezett közel 11 milliós betáblázott 

adósságból csak 3,5 milliónyit extabuláltak, így egyáltalán nem látszik meggyőzőnek, hogy 

annyival rosszabb lenne az aránya az 1840 utáni éveknek. Annál is inkább, mert 8 év alapján 

nehéz eldönteni, valójában milyen arányban növekedtek az adósságok: az biztos, hogy a 

törvények serkentették a hitelezést, ahogyan azt láttuk a váltótörvényszék évről évre 

növekedő ügyszámai kapcsán, ahogyan az is egyértelmű, hogy az adott időszakban a 

kitáblázások alapján a visszafizetések gyengén szerepeltek, de mivel az 1850-es évekről nincs 
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adatunk, sajnos a minta évek ebben az esetben a törvények elégtelenségét nem tudják 

meggyőzően bizonyítani. 

A váltótörvényszékek működése Kossuth Lajos elítélő véleménye dacára és az utókor 

ítéletéről semmit sem tudva folyt tovább, immáron az 1844-ben módosított és kiegészített 

törvény alapján. 1851-ből egy alapos és részletes lista maradt fenn, ami tartalmazza az összes 

új bíróság adatait szerte az országban, a bírók, ülnökök és segédek név szerint szerepelnek 

benne.
252

 Az új esküformákat is meghatározták, külön a  titkárok, ülnökök, elnökök, 

tanácselnökök, levéltárnokok, írnokok számára. A dokumentumból nagyon jól kirajzolódik, 

hogyan szerveződött át az egész intézmény az elbukott szabadságharc után, és erre az 

átszervezésre a kalapot az 1853-as rendelet tette fel: a közhivatalokban, így a 

váltótörvényszéken is, megtiltották a Kossuth-kalapok viselését. 

  

II.5.2 Visszaélések és csalások 

 

„És illy nyilvános rablók még feltett sisakkal fellépni s a törvény és bíró előtt elorzott 

prédájukat követelni merik? O tempora o mores.”
253

 Az idézet, bár tartalmát tekintve 

voltaképpen bármikor íródhatott volna, 1845-ből származik, amikor egy szóbeli per tanúja 

ekként fakadt ki a megdöbbentően magabiztos váltóhamisítók ellen. Nem mintha épp 

akkoriban több „nyilvános rabló” lett volna, de az biztos, hogy az 1836-os szóbeli perekről 

szóló törvénycikk
254

, valamint annak 1840-es módosításának
255

 hatására a hitelekkel és 

adósságokkal való visszaélések kivizsgálása nagyobb lendületet kapott, hiszen immár, ha az 

adós elfogadta a szóbeli bíróság joghatóságát, akkor azok korlátlan összeg erejéig is 

illetékessé válhattak. Ugyanakkor, ahogy a hitelek egyre nagyobb részét kezdték 

adminisztrálni és a váltótörvénnyel pontosan szabályozták a váltóhasználatot is (továbbá 

létrehozták a váltótörvényszékeket), a csalásokkal és visszaélésekkel kapcsolatos anyagok is 

megszaporodtak, hiszen a törvényi szabályozásnak és az adminisztráció fokozódásának egyik 

oka épp a csalások kiszűrése volt.  

A 19. század elejéről a csalások mennyiségéről pontos, vagy akárcsak közelítő értéket sem 

lehet mondani, éppen azért, mert a bírósági szakaszba eljutott visszaélések nyilvánvalóan csak 

egy részét jelentik az összes megtörtént csalásnak; ezek csak azok, amik napvilágra 
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 MNL PML IV.88. 2. doboz. 2577. 
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kerültek.
256

  Ha nem is tudjuk megállapítani, mennyi csalást követtek el a hitelügyek kapcsán, 

azt azért lehet vizsgálni, hogyan és miként próbáltak csalni a kontraktusok résztvevői. A 

mikrotörténelemben használt kivételes-normális fogalom (egyik) értelmezésének megfelelően 

a különleges alapján próbálok következtetéseket levonni a hitelezéssel kapcsolatban, arra 

számítván, hogy az egyedi ügyek is képesek a struktúrákból valamit feltárni.
257

 Azaz 

esetünkben hogyan próbáltak meg (vissza)élni a törvény adta lehetőségekkel, és a személyes 

hitelezés keretei között hogyan törekedtek az életüket szigorúan vagy kevésbé szigorúan 

meghatározó szabályok kijátszására az intézményi kölcsönzés megjelenése előtt, vagyis 

hogyan próbáltak meg beilleszkedni a struktúrába. 

A hitelezés egyik alapvető problémája az volt a 19. század első felének Magyarországán, 

hogy a leendő adós megtalálja azt a hitelezőt, akitől pénzhez juthat. Ha nem volt kihez 

fordulnia, először találnia kellett egy közvetítőt, aki felhajtotta számára a szükséges summát, 

és a maga közvetítői díját levonva megszerezte a pénzt a megrendelőnek. Pesten ebben az 

időben már elég sok alkusz kínálgatta szolgáltatásait, egészen pontosan a kapcsolati hálóját, 

így a városban és környékén viszonylag könnyen lehetett közvetítőt találni.
258

 Tehát sok 

esetben ezeknek a hitelügyeknek nem két, hanem három szereplője is volt: az adós, a hitelező 

és az alkusz.
259

 Ha a hitelező biztosra akart menni a kölcsönzött pénzt illetően, a vármegyénél 
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 Napjainkban számos olyan kísérletet elvégeztek, ami a jelenlegi csalások mennyiségét próbálta feltérképezni. 

Dan Ariely és más kutatók több kísérletet is végeztek az emberek csalási hajlandóságával kapcsolatban, és azt 

találták, hogy 30 000, a kísérletben résztvevő ember közül mindössze 12 bizonyult valóban gátlástalan csalónak. 

Viszont ugyanebből a mintából 18 000 minden további nélkül elkövetett kisebb csalásokat. Mindezeket a 

kísérleteket számos kontinensen (Észak-Amerika, Európa, Ázsia) számos országban, számos kultúrában 

lefolytatták, és találtak ugyan bizonyos kulturális eltéréseket, de maga a csalási hajlandóság és annak mérete 

lényegében azonos volt mindenütt. További kutatásokkal azt igazolták, hogy egy adott közösségen belül a társak 

viselkedése is befolyással bír a csalásokra, ahogyan az adott közösség etikai kultúrája is. Mindezek a kísérletek 

Gary Becker elméletét igyekeztek cáfolni: Becker szerint a racionális bűnözők mérlegelik, hogy egy bűn 

elkövetésének büntetése, a lebukás esélye és a várható haszon milyen arányban áll egymással, és ennek alapján 

cselekednek, magyarul Becker nagyon racionális bűnelkövetőket képzelt el. Lásd például: Becker 1979. Ariely-

nek és társainak a vizsgálata ezt a tisztán racionális szemléletet kérdőjelezte meg. 
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 Lásd pl. Grendi 1977; Revel 2001; Szijártó 2003. 
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 Róluk lásd részletesebben a IV.2. fejezetet. 
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 Ahogy bővül egy-egy kontraktusban a részvevők száma, úgy csökken az erkölcsi tényezők súlya is. A piacok 

és az erkölcs összefüggéseit vizsgálták  az ún. Mice and Morals kísérletben. A három lépcsős kísérletben az első 

körben a résztvevő maga dönthetett róla, hogy enged elpusztítani egy egeret és ebben az esetben kap 10 eurót, 

vagy életben hagyja az állatot, ekkor viszont nem kap semmit. A második fázisban a bilaterális piaci környezetet 

modellezték: két résztvevő alkudozott egy egérről (egyikük a vevő, másikuk az eladó), és ha létrejött az üzlet, 

akkor elpusztult az egér és mindenki megkapta az alkunak megfelelően rá eső részt a 10 euróból. Ha nem 

alkudtak meg, és úgy döntenek, hogy nincs üzlet, az egér életben maradt. A harmadik kísérlet pedig a 

multilaterális piac hatásait modellezte: sok potenciális eladó és sok potenciális vevő egyszerre lépett fel, 

feladatuk ugyanaz volt, mint a második kísérletben, tehát alkudjanak meg a pénzért vagy hagyják életben az 

egeret. Az eredmények a következőképpen alakultak: az 1. kísérlet során 45% inkább a pénzt választotta (és az 

egeret ezzel halálra ítélte), a 2. kísérletben 71%, míg a harmadik kísérletben 76% a pénzt ítélte fontosabbnak, 

mint az állat életét. A kísérlet vezetőinek az eredmények láttán a fő kérdése az volt, hogy vajon azért romlott-e a 

morál a 2. és 3. kísérletnél, mert mindenki látta, hogy a másik mit csinál és így kevésbé érezte amorálisnak a 

saját döntéseit, vagy azért mert a több résztvevő között úgy érezték, megoszlik a felelősség. Nem tudtak pontos 
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vagy a városházánál betábláztatta az adósságot, ezzel elsőséget nyert egy esetleges árverezés 

alkalmával. Ezek után az adós a megállapodás szerint fizette a kamatokat, idővel törlesztett, 

majd ha sikerült mindent visszafizetnie kamatostul, akkor a legvégén kitáblázták az 

adósságot. A kitáblázással lezárult egy-egy adósság története, a papírok bekerültek a 

vármegyei levéltárba. Nagyjából így zajlott tehát egy zökkenők nélküli eset, de nem meglepő 

módon szép számmal akadtak olyan ügyek is, amikor az adós nem tudott, vagy esetleg nem 

akart fizetni, és ilyenkor az ideális megoldáshoz képest más módon zárultak le a tranzakciók. 

Perre mentek a felek, és az előzetes megállapodásnak megfelelően, vagy ha az adós is 

beleegyezett, nem a váltóbíróság, hanem a szóbeli, úgynevezett sommás bíróság vált 

illetékessé, mely a szolgabíró vezetésével ülésezett.  

A szóbeli bíróságok egyes vélemények szerint jobban teljesítettek a váltóbíróságoknál: 

„[Á]mbár egyszerűségénél fogva többet [jelent – S.Sz.] mint a Váltójog, mert a foganatba 

vételben a bíró nem léte vagy inkább nehezen kaphatósága nagyon sokat veszen el 

jótékonyságából.”
260

 A per folyamán kihallgatták a szóba jöhető tanúkat, majd vagy tovább 

küldték az ügyet (például a váltóbíróságra), vagy ítéletet hoztak, bírói indoklással és a 

kiszabott anyagi díjakkal. Ez utóbbiak között első volt természetesen a tőkepénz és a kamatok 

kifizetése, de súlyos összegekbe került a vesztesnek az ellenérdekelt ügyvédjének 

honoráriuma és a perköltség is.  

Az alábbiakban a Pest megyei betáblázási jegyzőkönyvek, kötelezők és váltók, illetve 

leginkább a szóbeli bírósági peranyagok alapján igyekszem felvázolni, milyen fajta 

módszerekkel próbálkoztak a kortársak kibújni a fizetés alól, vagy éppen több pénzt szerezni 

másnak a rovására. A csalási típusokat a felmerült ügyek alapján állítottam fel, abból 

kiindulva, hogy így talán pontosabban megragadhatók a metódusok. 

 

A „notórius terheltség” 

Dévány János 1847-ben írt egy kérvényt a váltótörvényszéknek, mert egy bizonyos Szabó 

Péter nem volt hajlandó neki fizetni, hiába „olvasta fel” többször is a lejárt váltóját (vagyis 

bemutatta a váltót), ezért pert indított ellene.
261

 A feljelentés még az adós tartózkodási helyét 

is megadta (Pest, Bástya utca 349.), és ezen a szálon el is indult a hatóság; folyó év június 

hetedikére beidézték Szabót. Szabó azonban „elfelejtett” megjelenni az idézésen, így 

                                                                                                                                                                                     
választ adni, de azt megállapították, hogy egyénileg sokkal fontosabb volt az erkölcs, míg a piaci környezet 

ugyan pénzügyileg hatékonyabb, de a morális szempontokat hátrébb sorolja. Falk–Sech 2013. 

 
260

 Szűcs 1842: 53. 
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 PML IV. 3. i 1. doboz 
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távollétében, június 10-ei dátummal hozott ítéletet a törvényszék, ami alapján 24 órát kapott, 

hogy a 400 pengő forintot, ennek vonatkozó kamatait és még hozzá a felperes ügyvédi 

költségeit (15 pengő forint) is törlessze. 

Egy fennmaradt kötelezvény szerint 1847. július 2-án Szabó Péter Hajos Károlytól vett fel 

2110 pengő forintot – talán épp azért is, hogy kifizethesse a bírósági ítélet alapján rárótt 

büntetést.
262

 A kötelezvényt augusztusban betáblázták, kitáblázásra azonban nem került sor. A 

jegyzőkönyvek átnézésekor szintén felbukkant egy Szabó Péter, akinek a betáblázásait a 

családjával együtt kezelték: az adósságok halmozását még édesapja, Szabó József kezdte meg, 

az első bejegyzés szerint 1817-ben keletkezett az első betáblázás ellene, egy 1815-ös tartozás 

kapcsán. Az idők során aztán felesége, Péter édesanyja is felvállalt különböző összegeket, 

majd a ’40-es években már a gyerekek, György, Pál és a már megismert Péter nevére írták a 

betáblázásokat. A teljes család 1815 és 1852 között 40 alkalommal összesen 33 346 pengő 

forintot
263

 vett fel különböző forrásokból (egészen pontosan ennyi került betáblázásra), és 

ebből az összegből mindössze 5570 pengő forintot fizetett vissza, összesen négy adósságot 

egyenlítve ki, egy továbbit pedig részben.
264

  

Vajon ha ennyire rossz volt a család minden (vagy majdnem minden) tagjának a bonitása, 

akkor hogyan tudtak újabb és újabb hiteleket kapni? Erre a választ minden bizonnyal a 

hitelező személyek változatossága adja meg: a 40 tételnyi hitel 24 különböző személytől és 

intézménytől származott. A banki hitelek megjelenése előtt nyilván problémát jelentett a 

leendő adósoknak egy-egy nagyobb összeg felhajtása, hamarabb célt érhettek, ha sok 

hitelezőtől próbáltak kölcsönhöz jutni. De épp a sok hitelező miatt a debitor 

megbízhatatlansága is sokáig rejtve maradhatott, illetve ha nem fizetett valamelyik 

hitelezőjének; legfeljebb választott egy másikat, amennyiben persze talált újat.   

 

A „beteg” 

Csajághy Dénes pesti lakos és neje, Mihalovszky Katalin közösen tartoztak 800 

váltóforinttal Markus István kecskeméti kereskedőnek.
265

 Nem pénzkölcsönről volt szó: 

Markus az 1846-os tavaszi pesti vásárra 46 mázsa és 50 font szalonnát, illetve hájat vitt, 

azonban eladni nem tudta, így régi kapcsolatához, Csajághyhoz vitette az árut, ideiglenes 

megőrzésre. A fenti mennyiségből azonban nemsokára már elég sok hiányzott, Markus 
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 PML IV. 3. i. 90. 
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 Egyes tételek váltó-, mások – az előbbi értékének két és félszeresét érő – pengő forintban szerepelnek, és van 

egy-kettő, ahol nincs megadva értékmérő. Utóbbiakat pengő forintnak számoltam, így a fenti érték 150–200 

pengő forinttal kevesebb is lehet. 
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véleménye szerint 800 váltóforintnyi, ezt akarta behajtani az alperesen. Sikerült is 

megállapodnia vele, de az 1846. augusztus 8-i határidőt nem tartották be, annak ellenére, hogy 

Markus valamit már sejthetett, mert előre feljelentette őket a szolgabírónál, és néhány nappal 

a fenti időpont előtt írásban intették Csajághyékat az adósság kiegyenlítésére. Miután nem 

fizettek, még aznap Fórián Antal Pest vármegyei esküdt személyesen látogatta meg őket és 

kézbesítette az idézést az augusztus 21-i szóbeli perre. Az alperesek azonban nem mentek el 

oda sem (először Csajághy is a „feledékenységet” választotta, akárcsak Szabó Péter az előző 

példában), így Pajor Titusz szolgabíró természetesen ellenük ítélt. A 800 váltóforintra rátették 

még a 48 pengő forintos kamatot, a 4 pengő idézési díjat és Markus ügyvédének tiszteletdíját, 

15 pengőt. Nem lehet tudni pontosan miért, de 1849. január 15-re is kitűztek egy újabb 

tárgyalást.
266

 Ekkorra már Csajághy is észbekapott, és január 5-én tanúvallomást tett az 

ügyben. Arra hivatkozott, hogy a kötelező levelet, amelyben felajánlotta Markusnak 

homolytáji tanyáját és átadta annak szerződését is az eltűnt szalonnákért zálogul, valójában a 

kecskeméti kereskedő akkor csikarta ki tőle, amikor éppen lázasan feküdt otthon, még 1848. 

júniusában, és ezért bármit megtett volna, csak már békén hagyják. Továbbá számos tanút is 

felsorakoztatott (sokat nem kellett kutatnia utánuk: mindegyik tanú az ő szolgálatában állt), 

akik egyrészt tanúsították, hogy a szalonnát már akkor is dézsmálták Markus kocsisai, mikor 

azt Csajághyhoz elszállították, másrészt, hogy a szalonna megromlott, mert nem voltak 

megfelelőek a körülmények, de csak néhány darabról volt szó, és különben is, nem csináltak 

pontos számítást a mennyiségről, amikor lepakolták őket az alperes udvarán.  

Pajor szolgabíró végül újra csak Markus javára ítélt, nem találván meggyőzőnek sem a 

lázas állapotra való hivatkozást, sem a tanúk vallomásait. A tőkepénzen és a kamatokon túl 

még 77 pengős perköltséget is az elmarasztalt vállaira rakott. 

 

A hálátlan 

A jegyzőkönyvekből is kiderül, hogy esetenként életjáradékot is betábláztattak, és az mint 

egyfajta adósság működött, azzal a nem elhanyagolható különbséggel, hogy nem kellett a 

pénzt visszafizetni, már csak azért sem, mert sok esetben valamiért fizettek az életjáradékkal. 

Idősebb Aichmayer József pesti polgár azért fordult a bírósághoz 1845. januárjában, mert fia, 

az ifjabb Aichmayer és neje egy idő óta már nem fizették a számára évente járó 600 pengő 

forintot.
267

 Az esküdt meg is látogatta a hálátlan fiatalokat, akiket végül sikerült meggyőzni, 
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részek hiányoznak. 
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hogy ha nem is 600-t, de legalább 320 pengő forintot (negyedévenként 80-t) fizessenek az 

idősebb Aichmayernek, de azért hozzátették, hogy egyrészt eddig is csupán jószívűségből 

adták az apanázst, másrészt kifejezték afeletti fájdalmukat, hogy, amint az eljáró esküdt írta, 

„folyamodó id. Aichmayer mellőzve a szülők s gyermekek között fen állani kellő 

gyengédséget, és szeretetet, kérésével nem hozzájok [a fiatalokhoz – S.Sz.], hanem hozzánk 

járult”. Nyilván nem tudták, hogy idősebb Aichmayer már a beadványában megírta, számos 

levelet küldött a fiataloknak, akik ezt a „kellő gyengédséget, és szeretetet” akkor még – 

vagyis a bíróság beavatkozása előtt – nem tudták értékelni.  

 

A hitelbukott 

Csáky Zsigmond gróf vagyoni helyzete és vele a hitelezőinek bizalma az 1830-as évek 

végére jelentősen megromlott. A feleségére, Vay Euláliára átruházott birtok ugyan még 

mindig jól jövedelmezett, de a házas felek közti rossz viszony miatt az adósságok egyre csak 

növekedtek. A magánéleti és pénzügyi problémák végképp válságosra fordultak az asszony 

szeretője, Pallavicini Roger gróf színrelépésekor (a házaspár végül el is vált és Vay Eulália 

hozzáment Pallavicinihez). Az egyre nyomasztóbb pénzszűkéből a gróf 1845-ben egy sajátos 

megoldással próbálkozott meg kitörni: Weinberger Jakab pesti alkusz javaslatára megegyezett 

gróf Hertelendy Ignáczal, Torontál volt főispánjával, hogy egymás nevére fognak váltókat 

kibocsátani, és azokat mindkettő a saját szűkebb pátriájában, azaz Torontálban Hertelendy, 

Pest vármegyében pedig Csáky árulja majd. Ezáltal megkerülhetik a bonitásukat érintő 

bizalmatlanságot, remélve, hogy a másik rossz híre nem jutott még messzire.
268

 A 

váltóviszonyba került felek ráadásul vállalták, hogy ha valamelyikük nagyon rosszul járna a 

másik váltóival (magyarán nem sikerülne eladnia azokat), akkor kárpótolják egymást. A már 

említett alkuszt, Weinberger Jakabot bízták meg a váltók eladásával, és pár napig jól is ment 

minden – egészen addig, míg a két váltóviszonyos úgy nem döntött, hogy kihagyják a további 

üzletekből a közben terhessé váló Weinbergert, aki valószínűleg túl nagy haszonkulccsal 

dolgozott. Ezért megpróbáltak saját úton-módon is eladni néhány váltót, bárhol, ahol 

lehetőség nyílt rá: Csáky például a saját szállásán, vendéglőben és fürdőben egyaránt. 

Weinberger persze ezek után mindkét félre megneheztelt, ami nem csoda, lévén minden 

váltóból, ami az ő kezén ment át, jelentős hasznot tudott lecsípni; áron alul vette át, és 

magasabb áron adta tovább – ez a közvetítői díj volt az alkuszok elsődleges bevétele. 

Terjeszteni kezdte, hogy milyen kis csalárdság zajlik a két gróf között. A két érintett közül 

                                                           
268

 PML IV. 88. 7. doboz, 2591. 



81 
 

Hertelendy kapcsolt először: Miske György, Hertelendy ügyvédje pénzt kínált 

Weinbergernek, 4-600 forintot, ha (nyilvánvalóan hamis) tanúkat szerez Csáky ellen, 

feltehetően azzal a célzattal, hogy egyedül ő, azaz Csáky járjon rosszul. Csákyt végül 

letartóztatták, de az ügy pontos végét nem ismerjük. 

 

A fenti esetekben az adósok igyekeztek ilyen-olyan módon pénzhez jutni, illetve kibújni a 

fizetés alól. De természetesen számos alkalommal a másik oldal játszott cinkelt kártyákkal, 

esetünkben például hamis váltókkal, és így próbált pénzt kicsalni olyan emberektől, akik a 

váltóüzletben nem voltak túlzottan járatosak vagy egyéb okok miatt lehetett őket kihasználni. 

Milyen lehetőségei lehettek egy hitelezőnek, ha több pénzt akart kicsikarni a baleknak nézett 

adóstól? Nézzük meg a másik oldalt, a csaló hitelezőket. 

 

A zsaroló 

Krém János hites ügyvéd úgy próbálta rendszeresen felsrófolni Schulz József rézművesnek 

nyújtott kölcsönét, hogy a lejáratkor felmondta azt, majd tudván, hogy a rézművesnek újabb 

hitelre van szüksége a kiegyenlítéshez, adott is neki, de rosszabb feltételekkel.
269

 Ennél több 

sajnos nem derült ki, bár arról beszámolt a tanú, hogy Schulz, aki szállásadója is volt az 

ügyvédnek, épp azért nem merte felmondani Krém bérletét, mert félt, hogy az majd az 

adósságon keresztül áll bosszút. A hitelező esetenként tehát az anyagiakon túl más módon is 

hatást tudott gyakorolni a másik félre, ez pedig a zsarolás. Kézenfekvőnek tűnhet, hogy 

Schultz kereshetett volna egy másik hitelezőt, mégsem tette. Valószínűleg nem volt sem 

lehetősége, sem kapcsolata, hogy máshonnan szerezzen hitelt, így nem maradt más hátra, mint 

továbbra is Krémmel boldogulni, úgy ahogy tud. 

 

A hamisító 

Mit lehet kezdeni egy váltóval, ha csalni akarunk vele? Schlosberger Zsigmond
270

 

kereskedőnek 1844-ben volt egy meg nem nevezett közös ügye Khón Márk alkusszal, és az 

elszámoláskor derült csak ki, hogy tartozik még 100 pengő forinttal az üzérnek.
271

 Farsangkor 

elfogadott egy üres váltót (vagyis amin szerepelt Schlosberger mint elfogadó, de kibocsátót 

ekkor még nem írtak rá), majd miután még együtt dolgoztak és a pénz ellenértékét leszolgálta 

a kereskedő, cserébe elvárta, hogy visszakapja a váltót – Khón azonban nem adta vissza. Sőt 
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ügyvédet küldött, Stockinger Mártont, hogy a váltót ki kell fizetni, lobogtatta is azt, amin csak 

az elfogadó (azaz Schlosberger) szerepelt, éppen úgy, mint amikor kiállították. A kereskedő 

nem fizetett, mire az ügyvéd feljelentette a váltótörvényszéknél, de végül az ügyvédet 

marasztalták el, Schlosberger pedig visszakapta a váltót, de: ekkor már szerepelt rajta a 

kibocsátó Khón Márk neve is. Khón azonban akkoriban már négy hete Badenban 

tartózkodott, tehát egyértelmű volt a bíróság számára, hogy nem ő írta alá a papírt. A csalás 

gyanúja miatt beindult a nyomozás, és kiderült, hogy valójában az ügyvéd, Stockinger írta alá, 

de Khón megbízásából, mivel az a pénz úgyis őt, mármint az ügyvédet illette. A tanúk közül 

Fürsth Albert, egy éve Pesten lakó üzér még ezt annyival egészítette ki, hogy Stockinger 

ügyvéd ígért neki 3–400 pengő forintot, ha aláír egy 1600 pengő forintos váltót utólag, mint 

tanú. Ő persze ezt – mint mondta – tisztességes emberként visszautasította, hiszen nem is volt 

ott a váltó megkötésekor. Schlosberger Zsigmond ügyvédje, Miske György az egész ügyről a 

következőt nyilatkozta: 

 

 „[...] átláttam, hogy Kohn Márk kétszer akar aratni ott, hol alig vetett egyszer is, és mivel jól 

tudom, mikép Pesten emberpióczák is léteznek azon különbséggel, hogy ezek nem vért, hanem per 

fas et nefas embertelenül és irgalmatlanul pénzt és csak pénzt szopnak. Oly meggyőződéssel és a 

humanitás iránti szent kötelesség forró érzetétől vezéreltetve léptem fel Sch[l]osberger Zsigmondot 

védelmezendő.” 

 

Stockinger végül megúszta a hamisítást: Schlosberger vak bátyjánál elérte, hogy az győzze 

meg öccsét, egyezzenek meg barátságosan (mármint Stockinger és Schlosberger). Így is 

történt, a váltóról a hamis kibocsátó nevét kivágták és Schlosberger visszakapta a papírt. 

 

Legvégül következzen az a próbálkozás, ami az előző módszerek számos elemét 

tartalmazza, és nyugodtan állítható, hogy ez a legkiforrottabb és legalaposabb mindegyik 

közül. 

 

A profi 

Aggteleki Bujanovics Sándor
272

 egészen szép kilátások elé nézett, amikor édesapja 1835-

ben elhalálozott. 300 000 váltó forintos birtokot örökölt, amihez még több kisebb birtok, 

illetve egy pesti ház is tartozott.
273

 A problémák a ’30-as években kezdődtek, amikor Aradról 
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Pestre költözött és a jegyzőséget odahagyva passzióinak élt: egy új nyelv létrehozásán 

fáradozott, beletemetkezett az asztronómiába, és ráadásként még az „állatok 

temperamentumának genealogica deductiójával” való foglalkozásra is jutott ideje, habár az 

már nem derült ki, mit is jelentett az utóbbi tudománya. 1838-ra Bujanovics János szerint, aki 

Sándor rokona volt,
274

 teljesen elhatalmasodott rajta az elmebaj, alkalmanként nekitámadt a 

házmesternőnek és saját szolgáinak is. Ezért aztán még ebben az évben kezdeményezték a 

gondnokság alá helyezését, amit 1841-re sikerült is elérni, Bujanovics Vince felügyelete alatt. 

Ekkorra már nem sok minden maradt meg az örökségből: a vagyon mindössze két aradi 

szőlőbirtokra meg a pesti házra olvadt. Úgy tűnik, még ez a jelentősen megcsappant vagyon is 

sokak számára vonzó lehetett, mert 1843-ban megjelent a színen Hainesz Artúr, Baranya 

vármegye aljegyzője, és Sándor egyik “lucidum intervallumában” (vagyis világos 

pillanatában) sikerült is aláíratnia vele egy váltót. Majd pár nap múlva egy másikat, aztán 

újabbat. Hainesz nem csinált mást, mint a Bujanovics Sándor által “acceptált” váltókat 

valamivel olcsóbban eladta, pontosan úgy, ahogyan az pár évvel később a bankok 

gyakorlatában lesz általános; leszámítolta, tehát a válót lejárata előtt értékesítette olcsóbban, 

majd a következő, valamivel nagyobb összegről szólót megint eladta, és ebből a pénzből 

kiegyenlítette a korábbi váltóra szóló tartozását. Módszere tehát a leszámítolás és a 

piramisjáték egyvelegét jelentette. Néhány kör után elérte, hogy néminemű bizalom alakult ki 

iránta, illetve Bujanovics váltói iránt a vásárlók között, hiszen mindig kifizette a tartozását. A 

módszer valóban működött: legelőször 100 pengő forintos váltót adott el 90-ért, majd 200 

forintosat, hogy végül 2000 forintos váltóval üzleteljen, amit 1200-ért ,,számítolt le” Marczel 

Istvánnak.  Látszólag nagyon sokat engedett a váltó árából, de ne felejtsük el: a papíroknak 

semmilyen fedezete vagy értéke nem volt. Így minden forint, amit kapott, a saját zsebébe 

vándorolt, hiszen azokért a váltókért ő egy forintot nem fizetett ki. A váltók ráadásul nem 

voltak szabályosak, hiszen Bujanovics ekkor már gondnokság alatt állt, és így nem minősült 

váltóképesnek.
275

 Hainesz még kicsiben játszott, de hamarosan, épp amikor ki akart volna 

szállni, és hazautazva újra folytatni aljegyzői karrierjét, megjelentek a profik is a színen. 

Weinberger Jakab, régi ismerősünk a Csáky-féle ügyből, előbb Hainesz barátságát nyerte el, 

lebeszélve a kis stílű csalót a hazatérésről, illetve rábeszélve arra, hogy mutassa be őt 

Bujanovicsnak. Ez meg is történt, és Weinberger Hainesz segítségével annyira belopta magát 

az „ész és vagyonbukott” bizalmába, hogy az több váltót is aláírt neki, összesen 32 000 pengő 
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forint értékben. A váltókat aztán ugyanúgy értékesítették, tehát jóval áron alul, ahogyan azt 

Hainesz is tette. A módszere tehát Weinbergernek sem volt más, csak épp jóval nagyobb 

tétekben játszott, illetve ő a hatásosabb meggyőzés végett be is tábláztatta a váltókat. 

Vélhetően nem azért, hogy a pénzt egyszer kifizesse Bujanovics, hiszen ha valaki, akkor 

Weinberger is tisztában volt vele, hogy mit jelent a zárgondnokság. Sokkal inkább a leendő 

vevők megnyugtatása végett csinálhatta, akik a betáblázás biztosította jogi előny miatt 

könnyebben köthettek üzletet. Nem is maradtak a váltók sokáig a Weinberger-Hainesz 

párosnál, legalább 14 000 forintot kaptak érte egy Herczl nevű illetőtől. Hainesz egyébiránt 

megjárta a társulást, mert Weinberger őt is becsapta, a könnyen szerzett összegnek csak egy 

kis részét fizette ki neki, ráadásul aláíratott vele egy nyugtát, hogy az egészet ő, mármint 

Hainesz kapta meg.  

A könnyű préda újabb ragadozókat vonzott, és 1844-ben Reichenberger Salamon alkusz is 

beszállt a zsákmányszerzésbe. Ekkor már minden részletre odafigyeltek: újabb három váltót 

írattak alá a teljesen gyanútlan Bujanoviccsal, de azokat visszadátumozták, 1840-re. Vagyis 

arra az időpontra, amikor Bujanovics Sándor vagyona még nem volt zárgondnokság alatt, 

továbbá még nem született elmebetegségéről hivatalos orvosi szakvélemény. Arra is ügyeltek, 

hogy a váltókon gondosan feltüntessék a kamatfizetések pontos dátumait, mintha az eltelt 

években ténylegesen fizették volna azokat, majd ezeket a papírokat is betábláztatták; vagyis 

az egész ügyletet igyekeztek a lehető legteljesebb mértékben legálisnak feltüntetni. Cserébe 

adtak Bujanovicsnak „két pakli cigarót”, a váltókat pedig azon melegében tovább is adták 

Herzog Moses Löblnek
276

. 

Bujanovics ezek után becsődölt, és a csődtömegből követelést tudott felmutatni Herzberg 

Karolina és Herczog Moses Löbl is. Weinberger most is színre lépett: üzent Herczognak, 

hogy ha látni akar valamit a követeléséből, akkor fizesse ki neki 400 pengő forintos tartozását. 

Ha fizet, megkapja a csődből, ami neki jár, ha nem, akkor kisemmizi, mert „hatalmamban áll 

Herczog M.L. követelését tanúkkal bizonyítani vagy megsemmisíteni” (vagyis akár hamis 

tanúkat is képes felsorakoztatni; magyarán megzsarolta Herczogot). Herczog visszautasította, 

mire Weinberger közölte vele, hogy akkor elveszíti követelését. Egy tanúvallomásból az is 

kiderül, hogy valójában nem csak Herczogot, hanem Herzberget is hasonlóképpen 

megzsarolta, de hasonló lett az eredmény is: Herzberg sem engedett. Gyanúba keveredett a 

csőd perügyelője, a már a Schlosberger-ügy kapcsán megismert, akkor a becsület lovagjaként 

és emberbarátként feltűnt Miske György is; a vallomások szerint Weinberger őt használta 
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kapcsolattartónak a két megzsarolt fél felé, illetve úgy tűnt, hogy ő is tudott az egész 

csalásról. Az ügyvéd természetesen mindent tagadott.  

 

A Dan Ariely-féle kísérlethez
277

 hasonló eredményt láthattunk az előzőekben: a csalás 

elkövetése nem függ a társadalmi csoporttól, osztálytól vagy rétegtől, sem az etnikai vagy 

vallási hovatartozástól. De persze a célom nem az volt, hogy valamiféle ehhez hasonló, kissé 

banális törvényszerűséget állapítsak meg, ahogyan statisztikai eredményt sem tudunk 

felmutatni a források korlátozott volta miatt. Sokkal inkább a korabeli hitelezéssel kapcsolatos 

lehetőségek egy sajátos oldalát akartam bemutatni. A csalás is egy választási lehetőség; ha 

úgy vélik a résztvevők, hogy az egyenes úton kívül van másik, ami jóval gyorsabb vagy 

eredményesebb, akkor sokan azon próbálkoznak eljutni a céljukhoz. Az intézményi és 

szabályozási keretek lehetőséget adtak arra, hogy kiskapukat keressenek, és biztos, hogy 

sokan meg is találták azokat. Ebben az alfejezetben nyilván azokról volt szó, akiknek ez nem 

sikerült; hiszen ők váltak láthatóvá; ha egy váltót meghamisítanak és ez kiderül, akkor ez 

inkább a megbukott hamisítások bizonyítéka, és nem a csalásoknak általában.  

 A mikrotörténelemben hangsúlyos a racionális cselekvésre való törekvés,
278

 habár ez az 

irányzat sem számol pusztán és kizárólagosan racionális aktorokkal. Ez a „racionális” 

törekvés a fenti esetekben felülírta az erkölcsi normákat. De a kezdetben racionálisnak tetsző 

tisztességtelen megoldások végül nem hozták meg a várt eredményt – a bírósági eljárást és 

elítélést, illetve büntetést nehéz lenne értelmes célnak tekinteni, vagyis a racionális végül 

irracionálissá vált. 
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III. A SZEMÉLYES HITELEZÉS A BETÁBLÁZÁSOK TÜKRÉBEN 

 

 

A személyes hitelezés hitelpiaci problémái – a bizalomra épülő rendszer megbillenése és 

az elégtelen mennyiségű információ – vezettek oda Magyarországon, hogy megpróbálták a 

hitelezés addigi nagyon tág kereteit törvényileg szigorúbbra és ellenőrizhetőbbre szabni. A 

telekkönyvezés jelenthette volna az optimális megoldást, de a birtokok felmérésének és 

pontos nyilvántartásának számtalan konfliktussal járó folyamatát a Habsburg kormányzat még 

a Rákóczi-szabadságharc leverése után sem szívesen vállalta fel, így a hatalom egy lassabb, a 

fokozatosságot előtérbe helyező megoldást keresett. Az 1723-ban megszületett törvény 

előírta, hogy a vármegyék és a szabad királyi városok nyilvántartásokat vegyenek fel azokról 

a kontraktusokról, amiket a szerződésben érdekelt felek nem csak egymás között kívántak 

rögzíteni.
279

 A betáblázásoknak tartalmazniuk kellett az adós nevét, a hitelező nevét, a 

kölcsönfelvétel időpontját, a kölcsönzött összeget, a kitáblázás tényét és idejét. Nem mindig, 

de néhány esetben feltüntetik az adós foglalkozását, illetve arisztokraták esetében a címüket. 

Nagy előrelépés volt ez az adósságok átláthatóvá tételének terén, még akkor is, ha nem vált 

kötelező erejűvé, mert ha a hitelező biztosítani akarta kihelyezett pénzét és úgy vélte, hogy az 

adós ingó vagyona nem ad számára elégséges biztosítékot, akkor a bejegyzést követően már 

az adott megyében vagy városban fekvő ingatlanvagyon is fedezetül szolgált. A regiszterek 

ráadásul általában tartalmazzák a különböző kölcsönszerződések pontos dátumát is, vagyis 

nem csak a betáblázás időpontját tudjuk meg, hanem az adós és a hitelező megállapodásának 

időpontját is, és ezeket az adatokat azokon a bizonylatokon is fel kellett tüntetni, amelyeket az 

adósokról bárki kikérhetett, ellenőrizendő, vajon mennyire vannak megterhelve az illető 

birtokai. Ez a fajta szabályozás tehát annyiban volt képes fokozni a hitelezés biztonságát és 

csökkenteni az információhiányt, hogy a hitelező bármikor kikérhette leendő adósának az 

adott városban vagy vármegyében vezetett adósságainak listáját és ezek alapján eldönthette, 

hogy nyújt-e kölcsönt vagy sem. A betáblázás tehát pontosan abba az irányba tett egy lépést, 

amelyik a személyes, kölcsönös ismeretségen és bizalmon alapuló hitelezés felől a 

személytelen, piaci alapú hitelezés felé mutatott. 

A betáblázások segítséget nyújthatnak abban, hogy a korabeli hiteléletet a számok mentén 

is megvizsgáljuk. Egészen pontos képet nem kaphatunk, hiszen a betáblázások nem a teljes 

kölcsönforgalmat fedték le, hanem csak annak egy részét: azt, amelyiknél úgy érezték a 
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hitelezők, hogy kihelyezett pénzüket a rendelkezésükre álló eszközzel biztosítaniuk kell, azaz 

a vármegyénél vagy a városnál intabuláltatták az adósságot. Vagyis fontos leszögezni: 

teljesen átfogó képet nem lehet kapni a bankok megjelenése előtti magyar 

hiteltevékenységekről, a jegyzőkönyvek csak segítséget nyújthatnak abban, hogy 

megpróbáljuk kis mértékben számszerűleg, de leginkább a folyamatokat tekintve 

megjeleníteni a személyes hitelezést. Ugyanakkor a 19. század közepét megelőző hitelezés 

folyamatainak ábrázolására mégis a betáblázásokból kinyert információk a legalkalmasabbak, 

és épp ezért a korabeli hitelezés vizsgálatának alapvető forrását jelentik a betáblázási 

jegyzőkönyvek.   

 

A kutatást a források alapján városi és vármegyei anyagokon lehetne végezni: én az 

utóbbiakra szűkítettem le a témát, mert leginkább arra voltam kíváncsi, hogy miként 

jelentkeznek a változások – ha vannak – a feltételezések szerint hagyományosabb közegben. 

A városok (egészen pontosan Pest és Buda) Bácskai Vera kutatása alapján
280

 jóval jelentősebb 

hitelforgalmat bonyolítottak le, lévén a kereskedelem inkább ott összpontosult, de a 

vármegyék hitelélete képes lehet általánosabb, az országos viszonyokat jobban tükröző 

megállapítások vizsgálatára. 

Egyetértve azzal a megállapítással, hogy a 18. század és nemkülönben a 19. első felének is 

gazdasági viszonyai az ország különböző területein jelentősen eltértek, ezt az eltérést 

feltételezem a hitelviszonyokat illetően is.
281

 Orosz István három régiót különített el a 

mezőgazdaság alapján: a Dunántúlt, az Alföldet és a Felvidéket. Ezt a hármast egészítette ki 

még Benda Gyula Máramaros, Ung, Ugocsa, Bihar és Arad vidékével, amit Orosz a 

Felvidékhez sorolt, de alapjában nem vitatta Benda véleményét.
282

 Ezen felosztás mentén 

törekedtem rá, hogy amennyire lehetséges, a választott megyebeli betáblázások reprezentálják 

a régiókat, feltételezve, hogy a mezőgazdaság mint a gazdaság alapja a hiteléletre hatással bír. 

Azaz a különböző jegyzőkönyvek adatait annak fényében szükséges értelmezni, hogy a 

hiteltevékenységek jellemzőit erőteljesen meghatározták a regionális eltérések
283

, többek 

között a különböző gazdasági jellegzetességek, az eltérő piaci viszonyok, a változó pénzügyi 

lehetőségek. Éppen ezért nem csupán egy, hanem három megyét választottam ki a kutatás 

színteréül. Pest–Pilis–Solt vármegyét a gazdasági ereje miatt (1847 körül 590 900 fős 
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 Bácskai Vera kutatásai alapján, lásd Bácskai 2010; Bácskai 2014. 
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 Benda 2006: 140. 
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 Orosz 1988: 18. 
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 Nem vitatva Varga János megállapítását, hogy egy régió egyetlen megyéjéből is lehet általános 

következtetéseket levonni (ő a bihari adatokat vetítette ki Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ung és Zemplén megyékre), 

de úgy gondolom, hogy ennél a kérdés összetettebb. Varga 1958. 21. 
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lakosság), Fejér megyét mint Dunántúli régiót és mint kiderült, a korai időszakra vonatkozó 

adatok miatt (1770-ben 90 393 fős lakosság, 1847-ben 184 393 fős lakosság) és Csongrád 

megyét (1770-ben 136 195 fős lakosság, 1847-ben 137 883 lakos) mint jellegzetes alföldi 

mezőgazdasági területet.
284

 

Sajnos a három megye forrásadottsága nem minden ponton vág egybe, így a fent taglalt 

problémát, vagyis hogy a jegyzőkönyvek nem tartalmaznak minden adósságot, egy újabb 

nehézség is fokozza: a regiszterek nem feltétlenül folytonosak, van ahol csak korai anyagot 

találni, és van, ahol meg ellenkezőleg, csak későit. A korai időszak vizsgálatához Fejér megye 

regiszterei szolgálnak majd segítségül, míg az 1805 utáni évekre a Pest megyei anyag, a 

csongrádi intabulációk pedig csak az 1830–40-es évekből maradtak fent. Így nem lehet sajnos 

teljesen párhuzamos képet alkotni a három megyéről, de bizonyos tendenciák véleményem 

szerint így is markánsan kirajzolódnak majd. A korai időszakra (1812-ig) kontrollként 

felhasználtam Tóth Tibor Somogy megyei számait is, lévén az összes, a vármegyéket illető 

kutatás közül az ő munkája az egyetlen, ami pontos táblázatokat és grafikonokat ad meg. 

Problémát jelentett a Pest megyei anyag levéltári rendszerezése is: a kutatás kezdetén a 

betáblázásokról készült kimutatásokat sikerült fellelni, amelyeket azért állítottak ki, hogy egy-

egy adós tartozásairól képet kaphassanak, vagyis bizonyos mértékig statikus képet adnak: a 

kimutatás kikérésének időpontjában fennálló adósságokat tartalmazzák. Ebből az anyagból 

egy 5000 rekordot tartalmazó adatbázist sikerült felállítani, habár ez a forrás értelemszerűen 

még annyira sem teljes, mint a mutatókönyvek anyaga, hiszen akik az 1830-as évek előtt már 

visszafizették az adósságaikat és újat nem tábláztak be a nevükre, nem szerepelnek benne. 

Ami ennek az adatbázisnak az előnye, hogy 1810 és 1850 között egy folyamatos, minden évre 

vonatkozó adatsort lehetett összeállítani, ami bár nem tartalmaz minden betáblázott 

szerződést, de a folytonosság és hosszabb időtartam miatt a betáblázási trendek ugyanúgy 

megtapasztalhatók. 

Csak a kutatás utolsó szakaszában bukkantak fel a teljes mutatókönyvek, amelyek jóval 

nagyobb mennyiségű betáblázást tartalmaznak, lévén folyamatosan vezették őket, nem egy 

adott időpont állapotát tartalmazzák. Az ötven éves intervallumból harminc évet sikerült 

átírni, összesen több mint 14 000 szerződést feldolgozva.
285
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 Az 1770-es adatokhoz lásd Fónagy 2013: 20, illetve Fényes 1847:34–35, valamint mezőgazdasági 

statisztikájukhoz lásd Benda 1973. 
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 A két adatsor, tehát a bizonylatokból és a mutatókönyvekből épített adatbázis között elvégeztem egy 

korreláció számítást, aminek az eredménye r=0,6346 lett. Vagyis pozitívan, de nem tökéletesen korrelálnak 

egymással.  Éppen ezért a bizonylatokat csak a mutatókönyvi eredmények árnyalására használom majd. Koop 

2008. 
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A két forrás összevetésével láthatóvá válik, hogy mennyire lehet a mutatókönyvi anyag 

mintájának tekinteni a bizonylatokat, hiszen ha ugyanazokat a trendeket lehet felfedezni, 

akkor a két forrás egybevágó használata lehetséges. A fejezetben alapvetően a mutatókönyvek 

alapján dolgoztam, a válságvizsgálat során használtam csak fel a bizonylatokra épített 

adatsorokat. 

 

III.1 A betáblázás  

 

Maga a betáblázási folyamat úgy zajlott, hogy a korábban, akár évekkel azelőtt kiállított 

adóslevelet, záloglevelet, haszonbérleti szerződést, végakaratot beterjesztették a megyei 

közgyűlés elé, ahol felolvasták azt, majd a követelést intabulálták, azaz betáblázták. Ettől 

kezdve az adós minden, adott megyében fekvő ingatlanával felelősséget vállalt az adósságért 

(amennyire persze az ősiség joga erre lehetőséget adott). A 19. század közepére a 

hitelintézetek, majd a pontos telekkönyvezés megjelenésével a betáblázás lassacskán 

elveszítette szerepét. 1855-ben rendelet született arról, hogy a betáblázási jog átalakítható 

legyen jelzálogi joggá, így a betáblázási jegyzőkönyvek vezetése véget ért.
286

 

Nem volt általános szabály, hogy milyen rubrikákat kell kitölteni a jegyzőkönyvekben, 

annál is inkább, mert betáblázáskor a szerződés egy példánya is bekerült a megyeházára, tehát 

a szerződések pontos jellemzőit azokból tisztázhatták, ha úgy alakult. Ma már ez nehezen 

valósítható meg, mert a szerződések csak ritkán találhatók meg a levéltárakban. Ami a 

jegyzőkönyvekből kiderül, az az adós és a hitelező neve, a szerződés kelte, a betáblázás 

időpontja, és az összeg. Ha visszafizették az adósságot, akkor a kitáblázás tényét utólag 

bevezették; de nem mindig. Esetleg előfordulhat, hogy feltüntették az adós lakhelyét, netán a 

foglalkozását, arisztokratáknál a címüket, nagyon ritkán a hitelfelvétel célját. 

A betáblázásokból az sem deríthető ki, hogy milyen birtokokra vonatkozott: nem derül ki, 

hogy az adott birtok hitbizomány volt-e, vagy netán elzálogosított. A törvény világosan 

fogalmazott: csak az adott megyében fekvő birtokokra volt érvényes a betáblázás, de azt már 

nem szabta meg, hogy ezeknek tehermentesnek kell lenniük, ahogyan azt sem, hogy ha a 

birtokosnak más vármegyében is voltak birtokai, azokra is vonatkozzon a betáblázás. 

A betáblázások a telekkönyvezés nélkül csak félig-meddig orvosolták az információs 

hiányt, sőt a pontos regiszterek hiányában egészen sajátos, ugyanakkor a rendszer 
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működésébe előre kódolt félreértések is előfordulhattak. 1843. január 1-én Mayer Magdolna 

levelet írt a pesti vármegye közgyűlésének, mert  

 

„Kivevén legközelebb lefolyt napokban betáblázási ivemet, szívdöbbenve vettem észre, 

miszerint egy, bóldogult férjemmel hasonnevű Budakeszi árvapénztárban adósnak tartozása 

hibásan említett férjemre, és illetőleg reám hitelemnek nem csekély veszélyeztetésével 

betábláztatott légyen.”
287

 

 

A panaszos rögtön fel is oldotta a tévedés mibenlétét, mert férje után az ő neve Mayer és 

nem Meier, ráadásul Magdolna és nem Borbála, pedig a kikért betáblázási íven a „Meier 

Gergel Borbála” név szerepel. 1155 forintról volt szó, érthető, hogy az özvegy reklamált a 

vármegyénél. A hitelező a budakeszi árvapénztár volt, és mint Mayer Magdolna hozzátette, 

ott is le lehetett ellenőrizni, hogy ő és néhai férje soha nem kölcsönzött tőlük egy forintot sem, 

annál is inkább, mert ők mindig is Óbudán éltek. A vármegye komolyan vette a panaszt, 

Eckstein Rudolf főszolgabíró kikérte a budakeszi „árváktára” jegyzőkönyvét, és 

megalapozottnak találta a panaszt, ráadásul a vizsgálódás közben, 1843. áprilisában ki is 

táblázták a követelést, minden bizonnyal az a Meier Gergely Borbála, akivel összekeverték 

Mayer Magdolnát. 

A végül jól végződött eset kapcsán a betáblázások működésével kapcsolatban több 

következtetés is levonható. Egyrészt ott van az a tulajdonképpen magától értetődő dolog és a 

törvényi szabályozásból is következő lehetőség, hogy ki lehetett kérni a betáblázások 

mutatóiból összeállított adatsorokat, azokat a vármegye kiírta és kiadta. Továbbá meg lehetett 

támadni a betáblázások adatait, és ebben az esetben eljárást is indíthatott a vármegye a 

tiltakozás hatására. Végül pedig, hogy mennyire lehetett megbízható egy olyan módszer, ami 

valójában csak bejelentésre támaszkodhatott, a szükséges háttéranyagok (mint például a 

telekkönyv) nem álltak rendelkezésre; a fenti példa azt mutatja, hogy akadtak problémák. 

Utóbbi hiányosság ellenére a betáblázás rendszerét dicséri, hogy ilyen jellegű problémából a 

fennmaradt források alapján nem sok merülhetett fel, illetve ha igen, akkor azokat orvosolták. 

Ezt az álláspontot erősíti meg az a tény is, hogy a betáblázások, annak ellenére, hogy 

korlátozott volt a hatókörük (például csak az abban a vármegyében található birtokokra 

vonatkozott), mégis egyfajta biztosítást jelenthettek a hitelezőknek. 
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Az 1723-as törvény rendelkezett először a betáblázásokról Magyarországon, de még 

sokáig nem vált mindennapos gyakorlattá a haza hiteléletben a kölcsönök ily módon történő 

bebiztosítása. Székesfehérvár jegyzőkönyveiben Kállay István már az 1710-es években is 

talált intabulációkat,
288

 ami arra utal, hogy a törvény megszületése előtt is megkezdték a 

gyakorlatot, azaz a törvény utólagosan reagált egy már működő, ha nem is általános és 

elterjedt gyakorlatra.  

A korai időszakból érdemes Kállay számait idézni a betáblázások mennyiségére 

vonatkozóan, illusztrálandó a betáblázás volumenének változását:  

 

3. táblázat – Székesfehérvári betáblázások száma 1714–1813 

Évek Betáblázások száma 

1714 2 

1718 1 

1719 2 

1720 24 

1721 13 

1722 12 

1723 20 

1724 11 

1730 9 

1749 32 

1762 7 

1776 35 

1780 38 

1781 65 

1810 918 

1811 733 

1812 732 

1813 818 

Forrás: Kállay 1987. 

 

A táblázat adataiból látszik, hogy a 18. század folyamán viszonylag alacsony maradt a 

betáblázások száma, hiába jött létre a törvényi háttér, és ahogy a néhány példa a 19. század 

elejéről mutatja, majd csak a háborús konjunktúra idején vált valóban tömegessé az eljárás.  

Szintén a 18. századból vannak pontosabb adatok a Fejér vármegyei betáblázásokról. Ott 

1740-ben jegyezték be az első két intabulációt, és aztán néhány évet ki-kihagyva, de 

folyamatosan regisztráltak. 

                                                           
288

 Kállay 1987: 18. 



92 
 

 

4. táblázat – a Fejér megyei betáblázások konvenciós forintban 1740–1790 

Évek Betáblázások száma Betáblázások értéke Betáblázások átlagos értéke 

1740. 2 1200 600 

1742. 7 38000 5429 

1743. 7 31226 4461 

1744. 8 41918 5240 

1745. 4 2390 598 

1747. 15 36591 2439 

1748. 6 10420 1737 

1749. 10 4750 475 

1750. 11 20500 1864 

1751. 8 19420 2428 

1752. 13 39180 3014 

1753. 4 55370 13843 

1754. 16 20590 1287 

1755. 3 3100 1033 

1756. 4 90000 22500 

1757. 14 73555 5254 

1758. 9 240206 26690 

1759. 7 3400 486 

1762. 12 97150 8096 

1763. 1 1000 1000 

1764. 5 13175 2635 

1765. 4 400    100    

1766. 1 600    600    

1767. 5 6 000    1 200    

1768. 2 4 000    2 000    

1769. 8 32 400    4 050    

1770. 21 131 750    6 274    

1771. 26 141 934    5 459    

1772. 17 21 537    1 267    

1773. 9 64 926    7 214    

1774. 13 98 222    7 556    

1775. 38 320 337    8 430    

1776. 27 282 700    10 470    

1777. 18 205 448    11 414    

1778. 18 137 490    7 638    

1779. 18 171 425    9 524    

1787. 12 7 764    647    

1788. 79 121 989    1 544    

1789. 30 58 945    1 965    

1790. 7 1 932    276    

Összesen 519 2 652 940     
Forrás: MNL FML IV.1.h; IV.32.d 
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A Fejér megyei adatsorok hasonló képet tárnak elénk, mint a székesfehérváriak, a 18. 

század folyamán a vidéki betáblázások nem túlzottan számosak, legalábbis majd a 19. 

századiakkal összevetve. A levéltári források alapján itt már a betáblázott összegek értékeit is 

láthatjuk évekre lebontva, továbbá az adott években betáblázott összegek átlagát is. Mind a 

betáblázások száma, ha nem is folyamatosan, hanem visszaesésekkel, mind a betáblázott 

összegek is növekvő tendenciát mutatnak az 1770-es évektől kezdődően. Nagyjából az 1770-

es években kezdtek tartósan növekedni a székesfehérvári intabulációk is, tehát a város és a 

vármegye hitelélete valamennyire szinkronban mozgott. Az 1770-es évek végén csökkentek 

az értékek, bár igazán csak 1787 jelent meglepetést, nagyon alacsony betáblázott összeggel, 

ami talán az abban az évben kitört orosz-török háború okozta aggodalmakkal magyarázható. 

 

5. táblázat – Somogy vármegyei betáblázások száma 1756–1812 

Évek Betáblázások száma 

1756 16 

1760 5 

1765 5 

1770 20 

1775 14 

1780 21 

1785 24 

1790 1 

1795 21 

1800 26 

1805 69 

1810 19 

1811 4 

1812 6 
 

Forrás: Tóth 1979. 

 

Tóth Tibor somogyi adatai is hasonló következtetések levonására sarkalják az olvasót: az 

1770-es évek itt is a betáblázások számának növekedését hozták, hogy aztán 1790-re ebben a 

megyében is visszaessen a számuk, aminek megint csak a kezdődő francia háborúk álhattak a 

hátterében (4. táblázat). Itt azonban már megjelennek a 19. század eleji adatok is, jelentős 

növekedést felmutatva, egészen 1810-ig, illetve az 1811-es devalvációig, ami szemmel 

láthatóan visszafogta a betáblázási hajlandóságot, feltehetően párhuzamosan a kölcsönzések 

visszaesésével is.  
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6. táblázat – a Csongrád megyei betáblázások a mutatók alapján konvenciós 

forintban 1837–1849 

Évek Betáblázások száma Betáblázások értéke Betáblázások átlagos értéke 

1837. 252 142 315 565 

1838. 199 404 217 2031 

1839. 137 665 763 4860 

1840. 97 76 755 791 

1841. 183 116 343 636 

1842. 188 1 358 596 7727 

1843. 197 125 342 636 

1844. 216 171 366 793 

1845. 531 304 118 573 

1846. 265 298 446 1126 

1847. 441 330 264 749 

1848. 350 205 618 587 

1849. 158 120 621 763 

Összesen 3214 4 319 764  
Forrás: MNL CsML IV.a. K 7 

 

A csongrádi számok (5. táblázat) jóval későbbi adatokra épülnek, itt már jelentős mértékű 

a betáblázás a korábban látott mértékekhez képest, akár a betáblázott szerződések számát, 

akár az értékét nézzük. Itt is vannak erősebb és gyengébb évek, összeg alapján 1842 

emelkedik ki, ami Károlyi Lajos grófnak a Biedermann cégtől felvett 1 200 000 forintos 

kölcsönének köszönhető. Ha ezt az összeget kivonjuk, akkor 1842 pontosan illeszkedik az 

1840-es évek elejének számaiba. 

Érdekes lehet még, és a hitelezés jelentősebbé válására utal, hogy jóval több szerződést 

intabuláltak, nagyobb összegekkel, de kisebb átlagértékekkel, ami arra utal, hogy a hitelezés 

kiterjedtebbé vált, sokkal többen vettek benne részt, kisebb összegű hiteleket is betábláztattak. 

Ha az egész folyamat dinamikáját nézzük, akkor az 1840-es évek elejéig jelentős 

növekedés tapasztalható, ami viszont az új évtizedben első felében drasztikusan visszaesett
289

 

és csak lassan kezdett növekedni újra, hogy aztán az évtized végén a forradalom és 

szabadságharc hatása észlelhető, leginkább 1849-ben, amikor mind a betáblázások száma, 

mind az összege visszaesett. A háborúk hatását a Pest megyei anyag esetében is látni fogjuk, 

és mindig visszaesést okoz: 
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„A háború magában véve a gazdasági életbe való erőszakos belenyulást jelent, ami elsősorban 

a tőkének és munkának elfogyasztandó javakká való erőltetetten tömeges átváltoztatásában 

nyilatkozik meg, amely javak nem újabbak előállítására szolgálnak, hanem végérvényesen 

elfogyasztatnak, a közgazdaság inventáriumából végkép eltűnnek. Nem szabad, hogy 

félrevezessen bennünket az a körülmény, hogy a hadviselés nagy szükséglete, az árak 

bekövetkező emelkedése, a szállított áruknak és felajánlott teljesítményeknek a hadvezetőség 

által nem szűkmarkúan mért megfizetése, továbbá a bőségesebb munkaalkalom közvetlenül, 

vagy közvetve lassankint javára vált a közgazdaság egyes ágazatainak. … A mezőgazdaság 

valóban jelentékeny jövedelmekhez jutott mindaddig, amíg terményekben készletei voltak, 

nemkülönben az ipar is, amennyiben hadiszükségletet, vagy olyan cikkeket állított elő, 

amelyben az egyesek jövedelmeinek emelkedése folytán a fogyasztás nagyobb lett. A 

kereskedelem nyeresége, amíg a raktárak tele vanna, nől a fokozott áruforgalom folytán, 

amelyet a pénztől a reális, vagy reálisnak látszó értékekhez való menekülés idézett elő. 

Hasonló okokból a kisipar számára is bőséges kereseti források nyilnak meg. A javak 

fölemésztése azonban, amely bekövetkezett, a népvagyon megfogyatkozását jelenti; 

egyeseknek a háborúban szerzett nyereségei csupán eltolódások. Erőszakos vagyonelosztás 

jön létre, amely később, a háború vége felé és az ez után következő időben kiélesíti a meglevő 

társadalmi ellentéteket.”
290

 

 

Popovics leírását az első világháború tapasztalataira alapozta, de lényegében érvényesek a 

19. század háborúira is. A napóleoni háborúk ugyan távol zajlottak az országtól és ezért egy 

ideig konjunktúrát idéztek elő, ahogyan az idézetben is olvasható, azonban a modern háborúk 

már nem önfenntartók, a „[c]sökkent teherviselő képesség és fokozott igények egyensúlyba 

helyezése az első feladat.”
291

 Ennek megfelelően növelték meg a papírpénzkibocsátást, ami 

előidézte az inflációt, majd a két devalvációt. Hasonló hatással járhatott 1848–1849 is, amikor 

ráadásul az ország területén folytak harcok. Nem meglepő, hogy a háborúk lenyomata ennyire 

megjelenik tehát a személyes hitelezés rendszerében is. 

 

A Pest–Pilis–Solt vármegyei betáblázások kapcsán csak a 18. század végéről vannak 

adatok, csak akkor kezdték el vezetni a jegyzőkönyveket, a mutatókönyvek viszont csak 

1805-től állnak rendelkezésre egészen az 1850-es évek közepéig. Így összeállítható egy 

hosszabb időszakot lefedő adatsor, ami jóval nagyobb időszakot mutat be a 19. századból, 

mint a csongrádi. Két probléma merül fel a pesti adatokkal kapcsolatban: egyrészt a 

                                                           
290

 Popovics 1927: 122. 
291

 Közgazdasági Enciklopédia, Földes Béla: „Háborús pénzügyek”, II. 597. 



96 
 

mutatókönyvek nem teljesek, így egyelőre bizonyos évek hiányoznak. A másik problémát az 

inflációs évek jelentik, amik erre az időszakra estek. 1811. február 12-én II. Ferenc osztrák 

császár és magyar király kiadott pátensének értelmében a forgalomban lévő papírpénzt és 

rézpénzt értékük egyötödére értékelték le, továbbá 1 060 789 763 forint értékű bankócédulát 

bevontak és helyettük 212 159 750 forintnyi ún. Einlösungscheint bocsátottak ki.
292

 A 

devalváció megpróbálta megoldani annak az inflációnak a negatív következményeit, ami az 

1790-es évek elejétől, párhuzamosan a francia háborúkkal egyre nagyobb méreteket öltött. A 

hosszan elhúzódó háborúhoz szükséges összegeket Bécs az 1762-től az osztrák birodalomban 

is forgó papírpénz egyre nagyobb mennyiségű kibocsátásával akarta biztosítani, ez azonban 

korábban nem látott mértékű inflációt szabadított el a birodalomban, miközben az ércpénz 

megőrizte értékét, csak éppen nem lehetett hozzájutni. Mivel a háború és vele a folyamatos 

pénzkibocsátás is folytatódott, az Einlösungscheinek értéke is korábbi értékük töredékére 

esett, ezért 1813-ban az Anticipationsscheinek következtek, és végül egy újabb, második 

devalvációval ezen Anticipationsscheienek értékét is csökkentették.
293

 1816-tól, ahogy a béke 

beköszöntött, megkezdték a régi papírpénzek beváltását, 1818-tól pedig a papírpénz 

ércpénzhez viszonyított ázsiója is növekedni kezdett. 

Kérdés, vajon a betáblázásnál követték-e ezeket a változásokat? Az 1820-as évektől 

kezdve már beírták, hogy az adósság milyen pénzben keletkezett, váltó avagy pengő vagy 

konvenciós forintban, de 1811-ben és 1815-ben csak forint szerepel az összegek után. A 

kérdést úgy próbáltam megválaszolni, hogy az 1811-es és 1815-ös rubrikákban két-két számot 

adtam meg: az első a konvenciós forintra átszámolt értéket, a második a váltóforintban 

megadott (tehát a konvenciós osztva 2,5-tel). Nem tökéletes megoldás, ugyanakkor 

lényegében nem változtat a képen: ahogy már leszögeztem, a betáblázások nem a teljes, adott 

évben keletkező adósságot mutatják meg, hanem azt, hogy az adósságok X összegéből 

mennyi került betáblázásra. Így nem is csak önmagukban a számok érdekesek, hanem azok a 

dinamikák és tendenciák, amik kiolvashatók az évek összevetéséből. Természetesen a 

tendenciák a számokra épülnek, de az egész betáblázás felfogható úgy, mintha egy minta 

lenne: az adósságokból az intabulálások révén létrejövő minta, és mint minta, az egész 

folyamatról képes lenyomatot adni. Ahogy a táblázat 1811-es és 1815-ös éveiben látható, a 

kérdéses összegek ugyan jelentősen csökken(het)nek, de a betáblázások tendenciája, vagyis 

hogy egyértelmű csökkenés tapasztalható ezekben az években a korábbi, illetve a későbbi 

betáblázásokhoz képest, nem változik meg. 
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7. táblázat – a Pest megyei betáblázások konvenciós forintban 1805–1856  

Évek Betáblázások száma Betáblázások értéke Betáblázások átlagos értéke 

1805. 414 1 411 604    3410 

1809. 330 1 145 588    3471 

1810. 257 728 670    2835 

1811. 182 697 040 / 278 811      3830 

1815. 236 509 968 / 203 987     2161 

1820. 695 1 514 652    2179 

1825. 402 1 725 166    4291 

1826. 436 1 507 307    3457 

1827. 502 1 720 623    3428 

1828. 573 1 280 759    2235 

1829. 487 747 062    1534 

1830. 373 812 282    2178 

1831. 376 707 622    1882 

1842. 909 3 641 477    4006 

1848. 1285 2 570 933    2001 

1849. 692 707 906    1023 

1850. 890 3 656 157    4108 

1851. 422 676 989    1604 

1852. 152 813 385    5351 

1853. 217 1 230 795    5672 

1854. 127 521 981    4110 

1855. 68 568 662    8363 

1856. 15 169 060    11 271 

Összesen 10 040 29 065 688 / 28 341 478   
Forrás: MNL PML IV.3.a.4. 

 

Az 1805-ös évhez képest az inflációs és devalvációs évek itt is visszaesést mutatnak, 

minden tekintetben. Még 1815-ben is ez látható, de az 1820-as évek már a hitelezés 

fellendülését jelzik, egészen 1828-ig, amikor a korábbi növekedés csökkenésbe vált és ez a 

folyamat az 1830-as évek elején is érzékelhető: az 1825-ös londoni pénzügyi válság hatásának 

tudható be ez a visszaesés, aminek a kifejtésére a fejezet második részében fogok részletesen 

kitérni. Az 1842-es év Pest megyében is kiugróan magas, és bár a korábbiakhoz képest 

megnőtt a betáblázott összegek átlagértéke is, de a számuk is soha nem látott magasságba 

szökött. Vagyis az 1830-as évek visszaesése már eltűnt, a hitelezés sokkal nagyobb mértékben 

jelenik meg a betáblázási könyvekben. Azonban a forradalom és szabadságharc ennek a 

megyének a hitelezésében is érezteti hatását, újabb visszaesést okozva. 
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1. ábra – a Pest megyei betáblázások száma 1805–1856 

 

Forrás: MNL PML IV.3.a.4. 

 

(A könnyebb áttekinthetőség végett a Pest megyei adatokat diagramokon is ábrázoltam.) 

Az 1850-es, első békeév a megdöbbentően gyors konszolidálódást jelzi, rekord 

mennyiségű hitel betáblázásával, amiben talán szerepet játszik az, hogy a háborús évek során 

kimaradt kölcsönöket ekkor kötik meg, illetve táblázzák be. Ezt a feltételezést erősíti meg, 

hogy ekkor már a szerződés megkötésének évében táblázzák be a legtöbb adósságot, mint azt 

a 7. táblázatban látni is fogjuk. 

 

2. ábra – a Pest megyei betáblázások értéke konvenciós forintban 1805–1856 

 

Forrás: MNL PML IV.3.a.4. 

 

A betáblázás, különösen a korai időkben, egyáltalán nem volt természetes velejárója a 

kölcsönszerződéseknek, sőt az 1730-as években még presztízskérdést is jelenthetett: az 

Esterházy család megsértődött, amikor a győri jezsuiták 16 000 forintos kölcsönüket be 

akarták tábláztatni.
294

 Ez a mentalitás is közrejátszhatott abban, hogy a betáblázások csak 
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lassan váltak egyre elterjedtebbé, a 18. században az intabuláció összekapcsolódhatott a rossz 

adós képzettársítással, ezért igyekeztek kerülni. A csekélyebb számú korai betáblázásnak ez is 

lehetett az egyik oka. 

Másrészt a bejegyzésre sok esetben csak akkor került sor, ha kérdésessé vált a kölcsön 

visszafizetése. A Pest megyei adatok között bőven akad olyan bejegyzés, ahol a 

kölcsönszerződés megkötése és a betáblázás között akár évtizednyi idő is eltelt. Ilyenre példa 

Bauer János 50 forintos hitele, amit 1803-ban vett fel nejével együtt az Óbudai 

Szegényháztól.
295

 Egyáltalán nem törekedett a visszafizetésére, a szegényház pedig hosszú 

ideig jóhiszeműen vélekedhetett róla, mert még 1810-ben is adtak neki 100 forintot, de végül 

1819-ben csak sor került a betáblázásra, tehát a szegényház ekkor jutott el arra a pontra, hogy 

a vármegyéhez fordult, felmérve, hogy másképp nem kapja vissza pénzét. Vigaszként azt sem 

lehet elmondani, hogy a hitelező így hozzájutottak tizenhat éven át várt pénzükhöz, mert a 

kitáblázás nem került bejegyzésre (ettől függetlenül lehetséges, hogy a tartozás végül 

megfizették, csak az adminisztráció nem történt meg). Az 50 forint persze nem sok, 

különösen látva Bauer egyéb kölcsöneit, 1843-ból például van egy 2000 forintos tétel is, de ez 

volt az első kölcsön, amit igényelt. A szegényház által követelt kamatot nem ismerjük, de 

ennyi év alatt, ha csak a legalacsonyabb, hivatalos 6%-os kamattal számolunk is, akkor is 

jelentősen megnövekedett a summa.  

Számtalan olyan eset volt, amikor hosszú évekig elhúzódnak az adósságok. Schmidt 

Károly és Rizer Barbara 1815-ben vett fel 6%-os kamatra 600 váltóforintot a kalocsai 

főkáptalantól.
296

 1821-ig rendben fizették a kamatokat, de utána elmaradtak vele, vélhetően 

ezért 1822 augusztusában a főkáptalan betábláztatta az adósságot. A kitáblázásra azonban 

csak 1841-ben került sor. Húsz éven keresztül nem történt meg a kifizetés: vagy elfelejtették 

kitáblázni, vagy ennyi évig húzódott volna a per?  

Szily István 1300 pengő forinttal tartozott Leéb Ferencznek, akitől birkákat vásárolt.
297

 

1844 novemberében írták meg a kötelezőt az adósságról, és 1845 január 1-re ígérte meg Szily, 

hogy törleszti az első részletet, 600 forintot. A betáblázás 1845 január 2-án történt meg: tehát 

pontosan egy nappal azután, hogy Szilynek fizetnie kellett volna. Nyilvánvalóan nem tette 

meg, elkésett, sőt Leébnek az is egyértelmű lehetett, hogy nem csak egy pár napos csúszásról 

lehet szó. Így intabuláltatott, bár a későbbiekben kiderült, hogy feleslegesen: Szily végül 

fizetett, 1847-ben már lezárták az igazolást, a kifizetés megtörtént.  
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Azt nem tételezném fel, hogy Szily a betáblázástól ijedt volna meg: mivel csak a 

végrehajtás, illetve árverés során jelentett némi sorrendbeli előnyt, ezért sokkal inkább maga 

az esetleges eljárás vagy a bírói per jelenthetett kényszerítő erőt. Ugyanakkor az sem  zárható 

ki, hogy ha valakinek a nevére sok kifizetetlen betáblázást jegyeztek be, akkor az egy 

következő kölcsön során akár elriasztó hatással is bírhatott, már amennyiben a következő 

hitelező vette magának a fáradtságot és időt nem kímélve kikérte az illető mutaóit a 

vármegyétől. 

A leghosszabb időtartam amit találtam a szerződés megkötése és a betáblázás között, az 43 

év volt: Bitskey Viktor 1810-ben 100 váltóforintot
298

 kölcsönzött Bitskey Sándortól, és csak 

1853-ban tábláztatták be, akkor amikor Bitskey többi, a köztes időben keletkezett adósságát 

is, összesen 8000 váltóforint értékben. Ebben az esetben érdekes módon az 1853-ban 

elhalálozott hitelező halála vezethetett a betáblázáshoz: akkor ugyanis vagyontömegének 

kezelésével Varga Antal községi bírót bízták meg, aki minden bizonnyal a kintlévőségeket 

akarta bebiztosítani amennyire csak lehetett.
299

  

Nem csak az egy évben megkötött és betáblázott szerződéseket tudjuk áttekinteni a 

következő táblázatainkban, hanem azt is megnézhetjük, hogy a betáblázások időbeli távolsága 

hogyan alakult. Az egy és három év távolságot még rövidnek tekintettem és egybevontam, 

ennél úgy tekintettem, még elég közel van a szerződés megkötéséhez, hogy ne tekintsük 

különösebben jelentős különbségnek, miközben azért nem arról van szó, hogy a kontraktus 

után rögtön intabuláltak. A négy és tíz év közötti érték már egyértelműen jelentős távolságra 

van a szerződés időpontjától, a tíz évnél későbbi pedig egészen eltávolodott a szerződés 

időpontjától; utóbbi kettő kategória esetében erősen számba veendő tényező lehet valamilyen 

külső, nem várt esemény okozta változás (meghalt az adós, vagy a hitelező, kamatok 

fizetésének leállása, stb.). 

Tóth Tibor somogyi adatai szerint a 18. század második felében még ennél is kevesebb 

volt a tíz évnél nagyobb különbség, és éppen a 19. század előtti közvetlen időszakra jellemző, 

hogy megemelkedett a számuk.
300

  

Némiképp hasonló eredményt mutatnak a Fejér megyei arányok is (6. táblázat).  A 18. 

század közepén még a szinte azonnali betáblázások domináltak, majd az 1760-as évektől a 

néhány évvel való eltolódás vált jellemzőbbé, sőt gyakoribbakká váltak a több mint 10 éves 

                                                           
298

 Habár váltóforint csak az 1811-es devalváció után került forgalomba, a regiszterben mégis ez a valuta 

szerepel.  
299
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„késések” is.  A század végére viszont megint az egyazon évben lezajlott betáblázás lett a 

meghatározóbb. 

 

8. táblázat –  A betáblázások aránya Fejér megyében a szerződés évéhez képest 

százalékban 1745–1789,  

Év Adott évben 1–3 évvel később 4–10 évvel később 10 évnél később 

1745 80 20 0 0 

1750 40 40 10 10 

1755 50 50 0 0 

1762 0 30 50 20 

1765 0 100 0 0 

1770 0 52 23 24 

1775 11 24 54 11 

1789 45 24 24 6 

 

1805-ben a Pest megyei betáblázások esetében közel 26%-a a szerződéseknek még abban 

az évben intabuláltatott, a következő években ez az érték nagyjából állandósult, de 1830-ban 

már észrevehetően megnőtt az adott évben lebonyolított betáblázások számaránya (7. 

táblázat). Az 1840-es esztendőkben, illetve a betáblázások utolsó éveiben tovább nőtt az érték. 

Ennek egyik minden bizonnyal az, hogy az 1830-as évek második felében, illetve konkrétan 

1840-ben olyan törvények születtek, amelyek egyértelműen javítottak a kölcsönök 

biztonságán: szóbeli bíróságok, váltótörvényszékek, csődtörvény. 

Ha viszont megnézzük a folyamat dinamikáját, kiderül, hogy kitapintható egy lassú, 

némiképp bizonytalan, de folyamatos mentalitásbeli változás is. Az 1830-as emelkedést 

nehezen lehet összekapcsolni a később megjelenő törvényi változásokkal. 

 

9. táblázat – A betáblázások aránya Pest megyében a szerződés évéhez képest 

százalékban 1805–1855 

Év Adott évben 1–3 évvel később 4–10 évvel később 10 évnél később 

1805 26 39 8,5 26,5 

1811 35 40 12 13 

1815 25 42 21 14 

1820 23 53 18 8 

1825 24 37 31 8 

1830 38 29 17 16 

1842 38 32 13 17 

1848 46 44 8 2 

1855 58 28 6 8 
Forrás: MNL PML IV.3.a 4. 
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Az 1805-ös 39%-hoz képest 1815 és 1820 növekedést mutatott, amiben közrejátszhatott az 

inflációs és deflációs időszak bizonytalansága, a korábbi szerződéseiket nagyobb számban 

akartak biztosítani a hitelezők, de utána megint kisebb arányban tapasztalható a betáblázás, 

egészen az utolsó időszakig, a háborús 1848-ig, ami megint egy olyan év lehetett, amikor a 

korábbi, be nem táblázott szerződéseket nagyobb arányban igyekeztek intabulálni. A 

harmadik kategóriában látható, hogy valójában már a század elején is a betáblázott 

szerződéseknek csak kis része tolódott ki ilyen hosszú időre, 1815 és 1825 mutat csak kiugró 

értékeket, amiben megint csak közrejátszhatott az 1810-es évek pénzügyi krízise. A tíz évet is 

meghaladó szerződéskötés-intabulálás különbség, tehát a negyedik kategória pedig az 1805-ös 

26,5%-hoz képest csak csökkent, tehát elmondható, hogy ilyen hosszú időt csak ritka esetben 

várták a szerződő felek, legalábbis ami a 19. század első felét illeti.  

 

A 19. század első felében a betáblázások jelentősége egyre fontosabbá vált, egyre többen 

éltek vele a szerződések megkötése kapcsán, nem feltétlen várva arra, hogy az adósság 

visszafizetése megkérdőjeleződjék. Az arányok növekedése ráadásul párhuzamosan zajlott a 

betáblázások számának megnövekedésével is, hiszen ahogy láttuk a korábbi táblázatokban, a 

19. század első felében egyre nőtt az évi intabulációk mennyisége. Ugyanakkor soha nem 

kapcsolódtak össze teljes mértékben a szerződésekkel, még a korszak végén sem, amikor a 

legtöbb betáblázást eszközlik: az esetek legalább felében akkor kerülhetett rájuk sor, amikor 

az adósság veszélybe került, valamilyen körülmény hatására a hitelező úgy érezte, szükség 

lehet az intabulációra. Igaz ez még akkor is, ha az 1840-es évektől egyre több a váltóhitel a 

betáblázások között, tehát az eleve, már a szerződésből következően rövidlejáratú kölcsönök 

hangsúlyosabbakká váltak, de nem annyira, hogy a fenti értékeken érdemben 

módosíthatnának. Az egyre nagyobb számú betáblázás tehát egyrészt köszönhető volt annak, 

hogy egyre nagyobbá vált a magyarországi hitelezés, másrészt annak is, hogy egyre inkább 

bevett eszközzé vált. Magyarán egy piaci és egy mentalitásbeli változást is érzékelhetünk a 

növekvő számok mögött. 

A betáblázások kapcsán kiemelhetők jobb és rosszabb évek, amiknek az okait külső 

hatásokban lehet keresni: ahogy láttuk, befolyásolhatta a betáblázások számát és összegét a 

törvénykezés átalakulása, vagy egy elhúzódó háború. Éppen ezért a betáblázások nem csak 

önmagában a hitelezés változását mutathatják meg, hanem indikátorként jelezhetik a gazdaság 

állapotát is, ha nem is annak teljes vertikumában. Ezen indikátor szerepükre mutatok majd 
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példát a válságok kapcsán a fejezet végén, de előtte folytassuk a betáblázások után a 

kitáblázások adminisztrációjának adatsoraival. 

 

III.2 A kitáblázás  

 

Ideális esetben a tartozást megfizették és a hitelező a megyeházán kitábláztatta az 

adósságot. Ez már törvény szerint nem került külön költségbe, mindazonáltal nyilvánvalóan 

idő és utazás igényes volt, ezért nem biztos, hogy minden esetben megtették. Annál is inkább, 

mert a szerződés csak a két félre tartozott, a betáblázás, mint láttuk, önmagában nem jelentett 

semmiféle retorziót nem fizetés esetére, tulajdonképpen csak mint adminisztratív lehetőség 

állt rendelkezésre, aminek alapján nem fizetés esetén történő végrehajtás és árverés során 

esetlegesen elsőséget nyerhetett a hitelező. 

A kötelezvényeket az adósság kiegyenlítése után megsemmisítették, akár el is lehetett 

tépni. Valójában minden papírt és bizonylatot elemi érdek lehetett már akkor is megőrizni, 

hiszen a visszafizetés nem jelentett automatikusan kitáblázást is, ehhez újra el kellett menni a 

vármegyéhez és bejelenteni, hogy a kölcsönt törlesztették.  

Gróf Benyovszky Zsigmondnak két adóslevelét is betábláztatták (1840 januárban és 1841 

júniusában), amelyek alapján 4000 konvenciós forinttal tartozott egy bizonyos S. Polláknak és 

annak fiának. Miután kifizette tartozását, megkapta az adósleveleket és ezek birtokában 

„magától a hitelezőtől hozott oly tartalmu bizonyitványt illetőleg kérelem levelet, mellyben a 

történt kielégitetését megesmerve, egyszersmind a kötelezvényt megsemmisitetni s 

kitáblázatni kérte”
301

A közgyűlés a kitáblázást 1842-ben végrehajtotta és kihirdette. 

1843 februárjában Krisány Antal bugyi-i és izsáki közbirtokos és neje, Dankó Anna fordult 

a vármegyéhez, mert „gotlanságból” (sic!) szétszaggatták a hitelezőtől visszakapott 

kötelezvényüket, mielőtt még a kitáblázás is lezajlott volna.
302

 Talán akkora volt az örömük, 

hogy végre megszabadultak az őket 1836 óta nyomasztó adósságtól, hogy első 

nekibuzdulásukban az adóslevelet tépték darabokra, sőt valószínűleg meg is szabadultak tőle, 

mert a kérvényhez csatolt összefércelt maradványokból csak a szerződés alsó fele rakható 

össze. Szerencséjük volt: a viharvert maradványokat a közgyűlés elfogadta és márciusban 

kitáblázták az adósságot. 

                                                           
301

 MNL PML IV.3. i 1. doboz. 
302

 MNL PML IV.3. i 1. doboz, 58–59. 
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Olyan is előfordulhatott, hogy a volt adós nem tépte szét ugyan a levelet, de 

megfeledkezett róla, hogy a vármegyénél kitábláztassa, és halála után örökösei szembesültek 

vele, hogy nevükön adósság van. Prónay Simon báró fiai, László és István apjuk 1843-as 

halála után annak 1809-es és 1822-es adósságait is megörökölték.
303

 Azonban már 1826-ban 

már kiegyenlítették azokat, így a kitáblázást utólag kellett megejteni, és 1843-ban ez is 

lezajlott.  

Nézzük meg a betáblázásokhoz hasonlóan a kitáblázások adatsorait is. Sajnos Fejérből nem 

lehet évenkénti sorozatot felállítani, de az megállapítható, hogy 17 kitáblázást regisztráltak 

127 640 konvenciós forint értékben 1777 és 1839 között (de az is egyértelmű, hogy ez egy 

nagyon hiányos adatsor). Somogy megyében 1756 és 1812 között 20 kitáblázás történt a 

könyvek alapján, összesen 1 876 241 forintot extabuláltak.
304

 

Csongrád és Pest esetében már összeállítható egy-egy táblázat. 

 

10. táblázat – a Csongrád megyei kitáblázások száma és értéke évenként 1837–1849 

Évek Kitáblázások száma Kitáblázások értéke 

1837. 4 9280 

1838. 7 15 200 

1839. 14 9040 

1840. 44 26 260 

1841. 21 44 154 

1842. 22 46 584 

1843. 49 144 054 

1844. 73 39 790 

1845. 54 47 256 

1846. 42 40 848 

1847. 63 67 476 

1848. 8 3728 

1849. 23 5000 

Összesen 424 498 670 
Forrás: MNL CsML IV.a. K 7 

 

Csongrád megyében a kitáblázások száma növekvő tendenciát mutat, az igazán jelentős 

visszaesést 1848–1849 okozta, aminek okát a betáblázásoknál már tárgyaltuk. Ha a 

kölcsönzési hajlandósági visszaesik, fokozottan igaz lehet ez a magatartás a visszafizetések 

kapcsán is. A 6. táblázatban szerepelt az időszakban betáblázott hitelek összege is, ami 

4 319 764 konvenciós forintot tett ki. Ha ebből levonjuk a kitáblázások 498 670-es összegét, 
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304
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akkor egyrészt 3 821 094-t kapunk, másrészt egy nagyon rossz visszafizetési arányt: az összes 

hitelnek alig 11%-t törlesztették.  

A Pest megyei kitáblázások, hasonlóan a betáblázás számaihoz, jobban képesek 

megrajzolni a hitelezés dinamikáját, mivel egy fél évszázadot lehet áttekinteni rajtuk 

keresztül. Az 1805-ös kezdő év kiemelkedően magas értéke (mind a kitáblázások számát, 

mind az összegét tekintve) igazolja azt a szakirodalomban is többször visszatérő állítást, hogy 

az inflációs évek lehetőséget adtak az adósoknak, hogy megszabaduljanak adósságaiktól.
305

 

viszonyítva 1809-tól kezdve jóval gyengébb kitáblázást mutató évek következtek. 1820-ban 

kiugróan magas összegű kitáblázást találni, ez azonban egyetlen birtokoshoz, herceg 

Grassalkovich Antalhoz köthető, aki csak ebben az egy esztendőben 524 927 forintot 

tábláztatott ki, 1810 és 1816-ban keletkezett adósságaiért (és az ehhez szükséges pénzt szintén 

kölcsönből fedezte, parciális obligációk kibocsátásával
306

). Ha a 854 667-ből levonjuk 

Grassalkovich mindenképpen kiemelkedő összegét, marad 329 740. Mindazonáltal nem 

tapasztalható túlzottan nagy adósságvisszafizetési hajlandóság a devalvációt követő 

időszakban, nem is meglepő módon: 1815 az addigi leggyengébb kitáblázást mutatja, amire 

magyarázatot adhat, hogy az új, leértékelt pénz mind az adósoknak, mind a hitelezőknek 

bizonytalan értékmérőnek bizonyult. 

1820 értékei már megközelítik az 1805-ös adatokat, de 1825-től újabb visszaesés 

tapasztalható, ami véleményem szerint összekapcsolható az 1825-ös Londonból kiinduló 

válsággal, aminek értelmezését később fogom bemutatni. 

1842, tehát a váltótörvények bevezetése után, amit a szakirodalom a „számla 

benyújtásának kora”-ként jellemzett
307

, nem tapasztalható nagyobb kiugrás, tehát szó sincs 

róla, legalábbis Pest megyében, hogy hirtelen megnövekedtek volna a visszafizetések. 

Természetesen attól, hogy nem nőtt meg a kitáblázások száma, eljárások és perek indulhattak 

a régóta nem fizető adósok ellen, azonban ezen perek eredménye minden bizonnyal a 

regiszterekben is megjelenne kitáblázás formájában.  

1848 és 1849 a kitáblázásokban is visszaesést jelentett, hogy aztán az 1850-es években, 

akárcsak a betáblázásoknál, itt is jelentősen megnövekedjen a volumen. 1856 után, ahogy 

láttuk a 7. táblázatban, már nem született több betáblázás, de a kitáblázások még pár évig 

zajlottak. 
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 Például Grünwald 1927: 6; Büky 1937: 33; Eckhart 1941: 17.  
306

 Lásd a II.2.3. fejezetet. 
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 Glósz 1994: 46. 
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11.  táblázat – a Pest megyei kitáblázások értéke évenként konvenciós forintban 1805–

1860 

Évek Kitáblázások száma Kitáblázások értéke  

1805. 99 797 260 

1809. 26 172 543 

1810. 44 343 738 

1811. 57 267 714 / 107 085  

1815. 40                  173 323 /   69 329  

1820. 75 854 667 

1825. 59 297 101 

1826. 48 240 309 

1827. 38 132 720 

1828. 35 88 607 

1829. 29 192 942 

1830. 46 143 323 

1831. 24 97 930 

1842. 57 141 594 

1848. 20 38 924 

1849. 20 32 600 

1850. 58 178 922 

1851. 117 2 243 435 

1852. 118 811 323 

1853. 65 289 365 

1854. 52 216 279 

1855. 58 665 084 

1856. 8 45 165 

1857. 6 70 793 

1858. 0 0 

1859. 1 17 500 

1860. 1 28 000 

Összesen: 1192 8 836 161 / 8 316 538  
Forrás: MNL PML IV.3.a 4. 

  

Ebben a táblázatban is összegeztem a kitáblázott összegeket: ha kivonjuk a 

betáblázásoknál megkapott értékből, akkor 20 229 527-t kapunk, a kitáblázott összeg pedig a 

betáblázások 30,4%-t jelenti. Ez már sokkal jobb arányt mutat, mint amit Csongrád egyetlen 

évtizedében láttunk, és a nagyobb időszak áttekintése végett jóval közelebb is járhat egy 

elfogadhatóbb értékhez. Az ehhez hasonló arányok miatt több történész a nemesség súlyos 

eladósodására következtetett.
308

 Mielőtt az eddigi adatok alapján véleményt alkotnék a 

kérdésről, nézzünk meg két újabb táblázatot: hasonlóan a betáblázásokhoz, a kitáblázások 
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időbeli eltolódását is meg lehet állapítani (némi pontatlansággal, mert nem mindenütt szerepel 

a szerződések dátuma is, így a két táblázat számai között adódik némi eltérés). Az egyik 

táblázat a betáblázás időpontjához viszonyítja az extabulálás időpontját, a másik pedig a 

kölcsönszerződés megkötésének idejéhez.  

 

12. táblázat – a Pest megyei kitáblázások a betáblázás időpontjához képest  1805–1855, 

darab és százalék 

Évek Adott évben 1–3 évvel korábban 4–10 évvel korábban 10 évnél korábban 

 darab % darab % darab % darab % 

1805 14 14 44 44 32 32 9 9 

1811 1 2 16 28 21 37 19 33 

1815 14 30 4 9 17 36 12 26 

1820 14 24 17 29 21 36 7 12 

1825 3 5 31 53 14 24 10 17 

1830 5 12 29 69 8 19 0 0 

1842 40 70 0 0 0 0 17 30 

1848 10 50 0 0 5 25 5 25 

1855 0 0 25 43 17 29 16 28 
Forrás: MNL PML IV.3.a 4. 

 

A betáblázásokhoz képest a kitáblázásoknak csak kisebbik része zajlott le egyazon évben, 

egészen az 1840-es évekig, amikor az arány radikálisan megfordult. Talán a rövid lejáratú 

váltóhitelek megnövekedett mennyisége állhat a jelenség mögött, azaz már az eleve rövid 

távra felvett kölcsönöket is intabuláltatták, ha nem is mindet, ahogy a váltótörvényszék esetei 

kapcsán láttuk, ami illusztrálja a korábban megfogalmazott törvényi és mentalitásbeli 

változásokat. Ezt lehet leolvasni a korábbi betáblázások extabulálási számairól is. A korábbi 

időszakban a 4–10 év eltérés volt a legjellemzőbb, de az is látható, hogy 1825 és 1830 már a 

későbbi időszak jellemzőjéhez közelít: az 1–3 éves eltérés vált dominánssá. Az igazán hosszú 

időtartamú hitelek, tehát a 10 évet meghaladó kölcsönök, legalábbis a kitáblázások alapján, a 

33%-t nem haladták meg soha, bár ahhoz képest, hogy a korszakra különböző vélemények 

szerint a hosszútávú hitelek nem jellemzőek, ez elég magas érték.  
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13. táblázat – a Pest megyei kitáblázások a szerződés megkötésének időpontjához 

képest 1805–1855, darab és százalék 

Évek Adott évben 1–3 évvel korábban 4–10 évvel korábban 10 évnél korábban 

 darab % darab % darab % darab % 

1805 3 3 35 36 35 36 24 25 

1811 1 2 4 9 22 50 17 39 

1815 5 11 6 13 19 41 16 35 

1820 2 3 17 27 33 53 10 16 

1825 0 0 5 21 8 33 11 46 

1830 3 7 19 41 18 39 6 13 

1842 21 39 17 31 2 4 14 26 

1848 2 10 8 40 4 20 6 30 

1855 0 0 21 39 17 31 16 30 
Forrás: MNL PML IV.3.a 4. 

 

A 13. táblázatban látható, hogy a szerződések évében ki is táblázott adósságok ugyanúgy, 

ahogy az előző adatsorban láttuk, csak 1842 után kezdenek növekedésbe, bár 1848 ezt is 

visszafogta. A 4–10 évvel korábbi rubrika a legjelentősebb a korábbi időkre vonatkozóan, de 

1830-tól már ez is kezd visszaszorulni. 1825-ben is egy kisebb százalékot láthatunk ugyanitt, 

de úgy fest, akkor a 10 évnél korábbi kölcsönök kitáblázása felé mozdult el a hangsúly. Ebben 

a táblázatban is azt tapasztalhatjuk, hogy a 10 évnél korábbi szerződések végig jelentős 

arányban voltak jelen, tehát a hosszabb időtartamú kölcsönök is hozzátartoztak a rendszer 

működéséhez. 1855 már itt az utolsó évek visszaesését mutatja. 

 

A kitáblázások aránya tehát egyre csökkent, miközben párhuzamosan egyre több 

betáblázás keletkezett. Problémát jelenthet, hogy egyáltalán nem biztos, hogy minden ki nem 

táblázott adósság kifizetése valóban elmaradt: mint láttuk, egy újabb adminisztratív kör 

szükségeltetett a vármegyénél, hogy lezárják a processzust, és nem biztos, hogy ezt mindenki 

fontosnak tartotta: néhány esetben a kitáblázás nem került be a regiszterekbe (ennek arányát 

azonban még csak megbecsülni sem lehetséges). Ha viszont elfogadjuk, hogy a legtöbb 

esetben az adós eléggé érdekelt volt a kitáblázás végrehajtásában, akkor el kell fogadni azt is, 

hogy a kitáblázások aránya a betáblázásokhoz képest egyre romlott. Ami viszont nem jelenti 

egyértelműen azt, hogy az eladósodottság is egyértelműen növekedett volna, legalábbis ebből 

nem következik, hogy levonható ez a következtetés.
309

 Benda Gyula úgy találta, hogy a 19. 
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 Mint ahogy azt megtette például Grünwald Béla (Grünwald 1927), Ungár László (Ungár 1935) vagy Varga 

János (Varga 1958), Glósz József (Glósz 1994). 
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század első felében folyamatosan nőtt az uradalmi termelés,
310

 Orosz István állítása szerint 

pedig ugyanebben az időben gazdasági átalakulás játszódott le az országban, amit ő az export 

átalakulásán mért le: a 18. század végén még jelentős gabonakivitel ebben az időszakban 

visszaszorul (bár egy 20% körüli értéket megőriz), és helyette az állati termékek, főként a 

gyapjú válik jelentőssé (40%), egyéb termékek (mint például fa, dohány) mellett.
311

 Ha 

elfogadjuk Orosz István megállapításait, akkor azokból következik, hogy a magyar 

nemességnek ehhez a szerkezetváltáshoz pénzre volt szüksége. A korszakban megélénkülő 

hitelezés, amit a 18. és a 19. századi betáblázások bizonyítanak, minden bizonnyal erre a 

gazdaságszerkezeti átalakulási szándékra próbált választ adni, a személyes hitelezés 

rendszerének lehetőségein belül. Más kérdés, hogy mennyire sikerülhetett ez a válaszadás. Az 

agrárium korszerűsítéséhez a korszakra jellemzőnek tartott rövid lejáratú hitelek nem lehettek 

volna képesek érdemben hozzájárulni, de úgy tűnik, jelentős számú hitel jóval hosszabb ideig 

tartott, tehát az az állítás, hogy a személyes hitelezés csak rövid távú kölcsönzésre volt képest, 

nem feltétlen állja meg a helyét. Ugyanakkor nem lehet elfelejteni, hogy fogalmunk sincs 

róla, vajon az ilyen hosszan elnyúló hitelek kamatait pontosan fizették-e és amikor kitáblázták 

őket, akkor valóban az adós ki is tudta fizetni a teljes összeget, vagy pedig bírósági eljárás és 

árverezés útján hajtották azt be. Az adósságok sokszor hosszú évekig is fennálltak, és ha 

fizették a kamatokat az adósok, akkor ez nem feltétlen a súlyos vagy katasztrofális 

eladósodottság jele. Ha tudnánk, hogy a ki nem táblázott adósságok mögött éveken át tartó 

kamatnemfizetés is állt, akkor ki lehetne jelenteni, hogy valóban jelentős eladósodottságról 

lehetett szó. Ezt azonban nem tudjuk feltárni: a regiszterek nem árulják el, hogy ki az aki 

tudta fizetni a kamatokat, és ki az aki nem.  

Tehát a kitáblázások alapján valóban látszik egy eladósodási folyamat, de egyáltalán nem 

biztos, hogy ez tragikus mértéket öltött.
312

 Nyilvánvalóan voltak, akik csődöt jelentettek, 

sokan képtelenek voltak fizetni hiteleiket, de olyanok is voltak, akik viszont képesek voltak 

gazdaságukat átalakítani és fizetni a kamatokat.
313

 A korábbi időszakhoz képest a hitelekkel 

együtt járó eladósodás bizonyára szokatlan jelenség lehetett, és mivel jóval nagyobb arányban 

érintette a nemességet, mint korábban, a visszhangja is nagyobb volt.
314

 Holott Széchenyi jól 

látta a Hitelben, hogy  
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„Az adósságok mennyiségét senki bizonyosan nem tudhatja, a jószágok becse elirányozva nincs – 

ami szerfelett változó jövedelmeinkkel lehetetlen is. – Így a pánik sokszor ok nélkül is annyira 

elfoglal minden hitelezőt, hogy a zűrzavarban végre mind az adós, mind hitelező károsodik, s csak 

azok gyarapodnak, kik a zavarosban tudnak halászni, s a pörök ágazatit s archívumok kulcsait oly 

szorosan tartják markaik közt, hogy az ily állapotban lévő földesúr minden jó, szelíd s szép 

tulajdoni mellett egyéb minden, csak nem úr, s mindenesetre sem nem földesúr, sem nem birtokos, 

sem nem vagyonos, s őtet az, ami övé, közelebbrűl nem illeti, mint sok titkos tanácsost a titok.”
315

 

 

Mindezek alapján azt a következtetést is le lehet vonni, hogy a bevezetőben említett 

általános hitelhiánynak némiképp ellentmondanak a betáblázási igazolások adatai.  Azonban 

véleményem szerint pusztán a betáblázások alapján egy ilyen horderejű kérdést nem lehet 

megválaszolni. Annyi mindenesetre leszögezhető, hogy ha a kortársak valóban érzekeltek egy 

jelentős hitelhiányt, annak az okát a betáblázási jegyzőkönyvekből kiolvasni nem lehet, sőt 

inkább annak ellentmondó adatokat kapunk. A problémát feltehetően nem a rendelkezésre 

álló tőke, hanem ezen tőkének a nem megfelelő allokációja okozta, ahagyan azt David Landes 

is megállapította a bankok működését megelező időszakok hitelezésével kapcsolatban: nem 

annyira az eredeti tőkefelhalmozás az ami számít, hanem sokkal inkább a tőke áramlása.
316

 

Az idő síkján mozgó vizsgálat alapján jól láthatóan kirajzolódik egy tendencia: a 

visszafizetési hajlandóság csökkenésével párhuzamosan nőtt a bejegyeztetési hajlandóság (és 

ezzel párhuzamosan a szerződés és a betáblázás között eltelt idő pedig csökken), ami 

önmagában nem meglepő, de tudva azt, hogy ez egy plusz költség a hitelezőnek, azt lehet 

mondani, hogy egyre inkább megérte neki befizetni a hivatali költséget. Leginkább azért, mert 

a vármegyék érdekérvényesítő ereje feltétlenül adott egyfajta biztonságot, azaz az elsőséget 

egy esetleges csődeljárás során (vagy mivel egy adós általában több hitelezőnek is tartozott, 

legalább egy biztos helyet az esetlegesen bekövetkező eljárásban. Az idő haladtával aztán a 

kitáblázások aránya fokozatosan zsugorodott, és miközben az 1840-es években került sor a 

legtöbb betáblázásra, ugyanebben az évtizedben a kitáblázások száma jelentős mértékben 

lecsökkent. 
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III.3 A költségek 

 

Az 1840-es elsőbbségi betáblázásokról szól törvény megadta, hogy 200 forintig 1 

(konvenciós) forint 30 krajcár, felette 3 forint a betáblázás díja. Ezt megerősítik a kötelezőkön 

és váltókon a jegyzők feljegyzései is az intabuláció áráról, amik pontosan megegyeznek a 

törvényben megszabott összegekkel. Már említettem, hogy a kitáblázásnak nem volt külön 

költsége, a törvény erről nem rendelkezett, ugyanakkor találtam egyetlen egy kötelezvényt, 

amit 1828-ban tábláztak ki, és a nótárius megjegyzéséből úgy tűnik, hogy 1 váltóforint díjat a 

kitáblázásért is kifizettek. Akárhogyan is, de a betáblázásért kért összeg nem magas érték, 

ráadásul az adósság összegéhez kötött megemelése szintén elfogadhatónak látszik, nem pedig 

olyan summának, amit csak kevesen tudtak megfizetni. A viszonylag alacsony díj egyfelől 

visszatarthatta azokat, akik minden apró-cseprő üzletüket be akarták volna jegyeztetni és így a 

vármegyének okoztak volna még több munkát (egyrészt a bejegyezéssel, másrészt az 

esetleges szóbeli pereskedéssel, hiszen a vármegye járt el akkor is, ha az adós nem volt képes 

fizetni), másfelől viszont nem gátolta meg azokat, akik valóban biztosítékot szerettek volna 

kapni kibocsátott hitelükre. Azonban még ez a kisebb összeg sem biztos, hogy mindenki 

számára megfizethető volt, különösen ha több szerződés gyűlt össze, és azokat egyszerre 

kellett bejegyeztetni. A már említett Borsy János invalidus strázsamester éppen így járt. Borsy 

Imre, testvére halála után megörökölte annak adósságait, és a debitorok elérkezettnek látták az 

időt, hogy a tartozásokat a vármegyénél feljegyeztessék. A hét (vagy talán nyolc) rendbeli 

adósság összesen 19 forint 30 krajcáros díja egyszerre meghaladta a kiszolgált katona anyagi 

lehetőségeit, ezért alázatosan megkérte a nemes vármegyét, hogy egy már folyamatban lévő 

perére (amit bizonyosan megnyer) előlegezzék meg neki a fenti összeget.
317

 

A díj lefizetése, ahogy Borsy esetéből is láttuk, sokszor az adósra hárult. Előfordult, hogy 

az intabulálás díjának fizetéséről már a szerződésben megegyeztek. Az aszódi evangélikus 

gyülekezet pénztára például úgy adott kölcsön 100 váltóforintot Gál Józsefnek 1844-ben, 

hogy külön kitért az adós önköltségen történő betáblázási kötelezettségére.
318

 Ez azonban nem 

sok esetben fordul elő – ami azt jelenti, hogy vagy teljesen természetesnek vették, hogy az 

adós állja a betáblázási díjat, vagy külön megegyeztek róla akkor, amikor a betáblázás 

aktuálissá vált. Amikor egyértelmű, hogy betáblázzák a hitelt a szerződés megkötése után, 

mint például a Pesti Hazai Első Takarékpénztár esetében (vagyis nem várnak addig, amíg 

kiderül, hogy az adós megszorult vagy nem tud fizetni), akkor sem került bele a szerződésbe a 
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díj. Tulajdonképpen logikusnak látszik, hogy az adós fizet, ugyanakkor viszont arról sem 

lehet megfeledkezni, hogy a szerződés a hitelező birtokában volt, és ő vitte azt be a 

vármegyéhez, az esetek jelentős részében nyilván már csak akkor, amikor kiderült, hogy az 

adós nem tud fizetni, és ekkor minden bizonnyal a hitelezőt terhelte a költség. Kis 

összegeknél pontosan ezért nem valószínű a betáblázás: a 6%-os törvényes kamattal 

számolva, levonva a betáblázási díjat, tehát a 200 forintnál kisebb összegeket terhelő 1 forint 

30 krajcárt, egy 50 forintos hitelnél a 3 forintos évi kamatnak elvitte a felét a betáblázás 

költsége. Hosszú éveken át húzódó adósságok esetében esetleg lehetett értelme kisebb 

összegeket is betábláztatni, hiszen akkor a kamatok felhalmozódtak: például Teszáry 

Ferdinánd 15 váltóforintos adósságát 1853-ban tábláztatták be, mikor már 15 év is eltelt az 

1837-es kölcsön óta. Ami azt jelenti, hogy ha kamatos kamattal számolunk, 36 váltóforintra 

rúgott a teljes tartozás (és akkor feltételezzük, hogy egyáltalán nem fizetett Teszáry egyetlen 

krajcár kamatot sem a másfél évtized alatt), a 21 váltóforintos haszonból pedig le kell vonni a 

betáblázás 1 konvenciós forint 30 krajcáros díját, így 17,5 váltórforintot nyert a 15 esztendős 

kihelyezésen Gál József tömege. Más kérdés, hogy az esetleg bírósági eljárás ezt a hasznot is 

felemészthette, így túlságosan sok kis összegű betáblázást nem is találunk: 20 konvenciós 

forintnál kisebb érték csak elvétve fordult elő, ha pedig megnézzük, hogy a 100 váltóforint 

(40 konvenciós forint) alatti betáblázások milyen arányban szerepelnek, akkor elég alacsony 

értéket kapunk. 1811 előtt 3,5%, 1820-as évek végén 2%, 1842-ben 3%, és az évtized végére 

is nagyjából ezt az arányt mutatják a jegyzőkönyvek. Ami azt jelenti, hogy az igazán kis 

összegű adósságokat nem tábláztatták be, vagy tényleg csak abban az esetben, amikor az 

esetlegesen felhalmozódó kamatok azt indokolttá (magyarul megtérülővé) tették, mint 

ahogyan az történt Teszáry Ferdinánd adósságával is. Természetesen még ezekben az 

esetekben is elképzelhető, hogy a bírósági eljárás illetve az esetleges végrehajtás és árverezés 

esetén beszámították a betáblázás költségét az adós terheibe, de erre utaló forrást nem 

találtam. 

 

A betáblázás anyagi költségei minden bizonnyal számítottak és közrejátszottak abban, 

hogy nem minden kölcsönszerződést tábláztattak be. Ugyanakkor az illeték nem volt akkora, 

hogy csak az igazán nagy összegeknél érje meg intabuláltatni az adósságot, hiszen ahogy a 

számolásból is kiderült, 50 konvenciós forintos kölcsönnél néhány év tartozás után már 

megérhette az adminisztrációt kifizetni. De azt se szabad elfelejteni, hogy a betáblázások csak 

a végrehajtás során biztosítottak elsőséget, tehát egy intabuláció önmagában még egyáltalán 

nem jelentette azt, hogy a hitelező viszontlátja majd a pénzét. Ez is közrejátszhatott abban, 
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hogy mivel nem volt kötelező, feltehetően soha nem vált általános gyakorlattá, azaz nem csak 

a költségeken múlhatott, ha egy kölcsönszerződést nem jegyeztettek be a regiszterekbe. 

 

III.4 Amikor nem fizettek 

 

A kitáblázással lezárult egy-egy adósság története, a papírok bekerültek a vármegyei 

levéltárba. Abban az esetben azonban, amikor az adós nem tudott, vagy esetleg nem akart 

fizetni, más módon zárultak a kölcsönök. Ebben az esetben a hitelező bírósághoz fordulhatott, 

1836-tól már a sommás szóbeli eljárást is megindíthatták, 1840-től pedig a 

váltótörvényszékeken is kereshették az igazukat.
319

 A per lezárulta után következett, ha nem 

tudott készpénzben fizetni a vesztes fél, a végrehajtás. A vesztes kapott egy udvarias levelet 

„hivatalbeli jóakarójától”, azaz a kirendelt esküdtől amiben tájékoztatták, hogy mikor kell 

otthon tartózkodnia, hogy az őt meglátogató hivatalos személy a végrehajtást lebonyolíthassa. 

Adott napon a vármegyei esküdt elment a vesztes félhez, felolvasta neki az ítéletet majd 

végrehajtott, azaz zár alá vette azon vagyontárgyakat, amelyek a megítélt összeg 

kiegyenlítésére megfelelőeknek látszottak, hogy aztán árverés (licitáció) útján pénzé tegyék 

őket.  

A Forti István kontra Hentaller Károly és neje, Lovak Nina perben az ítélet 1846.július 8-

án született meg, és július 10-én Fórián Antal vármegyei esküdt már meg is próbálkozott a 

végrehajtás lebonyolításával.
320

 De csak próbálkozott, mert Hentallerék ellenálltak és nem 

voltak hajlandóak szóba állni vele, a jogerős ítélet ellenére sem. Fórián tehát a vármegyéhez 

fordult, küldenének vele karhatalmat, hogy az ítélet végrehajtasson. A közgyűlés augusztus 

31-én teljesítette a kérést, a következő kitétellel: „... a kirendelt karhatalmat csak szükség 

esetében s akkor is mérsékelten használja, a megyét pedig a sikerről annak idejében 

tudósítsa”. Az újabb, immár karhatalommal megerősített végrehajtásra október 1-én került 

sor, a kivezényelt hadnagynak és embereinek nem kellett még csak „mérsékelten” sem 

beavatkoznia, elegendőnek bizonyult a puszta jelenlétük.  

A felperes, Forti István és ügyvédje, illetve tanúk előtt Hentallerék felajánlották házukat, 

erről ott helyben szintén a tanúk segítségével (akik között egyébként egy mérnök is 

tartózkodott) becslevél íródott, Fórián pedig bírói foglalás alá vette az épületet. Árverést 

azonban nem tűzött ki, mivel a felek erre megkérték, ugyanis még reménykedtek a barátságos 
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megegyezésben. Mi lehetett az oka, hogy Forti Istvánék a szóbeli per és az elhúzódó 

végrehajtás ellenére mégis úgy gondolták, hogy Hentalleréknek adnak még egy esélyt? 

Hentallerék szerencsére a betáblázási jegyzőkönyvekben is fellelhetőek, így kiderül, hogy 

végül kifizették a tartozásukat (sajnos a kitáblázás időpontja nem ismert), tehát nem volt hiba 

megbízni bennük. Mások nem voltak ilyen szerencsés hitelezők: a jegyzőkönyv szerint a 

házaspárnak elég sok kifizetetlen tartozása maradt, és pénzügyi helyzetük 1846-47-ben 

rendülhetett meg, mert majdnem az összes betáblázás erre a két évre esik.
321

 

A váltótartozások esetében is hasonló ügymenetre lehetett számítani. 1830-ban Gombay 

Melchior váltót írt alá Marcus Bethlheimnek 717 váltóforintról. 1833 novemberében 

Bethlheim eszközöltette a betáblázást, és ebben az esetben biztosak lehetünk benne, hogy 

hiába mutatta be a váltót, Gombay nem tudott fizetni, hiszen a váltók rövid lejáratú 

kölcsönökről szóltak, a három év minden bizonnyal meghaladta az eredeti lejáratot.
322

 A váltó 

hátoldalán megtaláljuk a történet folytatását is: 1840 januárjában, tehát több mint hat évvel 

később került sor végrehajtásra, aminek során 556 forinthoz hozzá is jutott Bethlheim. Ez 

azonban még csak az eredeti adósságot sem fedezte, nem beszélve a tíz év alatt 

felhalmozódott kamatokról és az eljárásból, illetve bírósági költségekből összeálló 2600 

váltóforintos tartozásról. Ezért az „adós úrnak a felperes által ki nevezett holmija licitatio 

útján el fog adódni.” 

Olyan eset is előfordult, amikor az adósság az évek során feledésbe merült. Nyilván nem 

ez volt a legáltalánosabb verzió, de példa akadt rá. Rupp Ferenc budai polgár 1842. 

júniusában alázatosan esedezett a nemes és tekintetes vármegyéhez, hogy ugyan adnának már 

neki egy bizonyítványt arról, hogy három, 1809-ből való és az ő nevére betáblázott követelés 

valójában mégsem őt terheli, hanem Rupp Ferencet – ez a Rupp azonban nem budai polgár, 

hanem pesti lakos volt, és azt is lehetett róla tudni, hogy mészárosként dolgozott.
323

 Közel 38 

000 forintnyi óbankóban fizetett (még az inflációs évek előtti adósság tehát) kölcsönről volt 

szó, de a kérvényből kiderült, hogy nem azért nyújtott be kérvényt a budai Rupp a 

vármegyéhez, mert a hitelezők (egészen pontosan a mészáros hitelezői) szorongatták, hanem 

ő akarta eladott promontori szőlőjét végre átíratni, és a nevére írott betáblázások miatt ezt nem 

tehette meg.  

Miután a jegyző jelentette a közgyűlésnek az esetet, megkeresték a pesti mészáros Rupp 

Ferencet, de a városi tanácsnok őt már nem találta meg: időközben ugyanis elhalálozott. 
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Özvegye azonban tanúsította, hogy valóban az ő néhai férje vette fel barátaival a fenti 

összeget, de több szerencsétlenség is sújtotta őket, majd következett az utolsó, férje halála, 

ezért nem tudták kifizetni az adósságot.  

Rup (így, egy ’p’-vel szerepel a könyvből készült jegyzőkönyvben) 1809-ben vett fel a 

három tartozásából kettőt (lehet, hogy a harmadikat is, de ez nem derül ki). Februárban 8200 

forintot, júliusban 10 000-t és valamikor még 19 997-t. Az nem derül ki, milyen célból vett fel 

ilyen rövid idő alatt ekkora összeget, de az, hogy özvegye a többi adóst úgy emlegeti, mint 

akik a néhai mészárossal társaságban állottak, valószínűsítheti, hogy az üzletet akarták 

bővíteni.  

Egyrészt ebből az esetből is kiderül, hogy vehettek fel hiteleket egy vállalkozás, vagy 

meglévő mesterség fejlesztésére, bővítésére, ahogy azt már láttuk a 2. fejezetben is. Az összeg 

olyan nagy volt, hogy három különböző személytől vették fel, akik azonban már azon év 

őszén és telén ragaszkodtak a betáblázáshoz (szeptember, november és december folyamán), 

azaz elképzelhető, hogy az első szerencsétlenség éppen ekkoriban érte a mészárost. Az, hogy 

harminc év után sem a hitelezők miatt került elő a betáblázás, arra utalhat, hogy ők is 

meghaltak időközben, örököseik meg valamiért megfeledkeztek, vagy talán soha nem is 

tudtak az adóslevelekről. 

 

Nem lehet minden tartozást lekövetni, hogy megtudjuk, mikor következett végrehajtás és 

mikor merült a feledés homályába. Az 1830-as évek második felétől azonban az ítélkezést 

átalakító törvényeknek köszönhetően lerövidült és könnyebbé vált a peres eljárások 

lebonyolítása, nem véletlenül vált annyira „népszerűvé” a váltótörvényszékek igénybe 

vétele.
324

 

  

III.5 Válságokról 

 

A betáblázások és kitáblázások éves elemzések kapcsán a korábbiakban már többször 

hivatkoztam külső eseményekre, mint háborúk vagy pénzügyi válságok, amik kihathattak a 

személyes hitelezés rendszerére is. A következőkben egyetlen példán szeretném részletesen is 

bemutatni, miért gondolom, hogy ez a hitelrendszer is reflektált a külső változásokra, és miért 

kalkulálhatunk ebben a rendszerben is válságos időszakokkal. Ez az egyetlen példa az 1825-

ös londoni válság kapcsán beállott pénzügyi krízissel foglalkozik. 
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Az 1825-ös Londonból induló gazdasági válságot Alexander Dick egyetlen mondattal így 

jellemezte: „In other words, 1825 marks the moment at which capitalism grew from an 

ideological enterprise into a global condition.”
325

 Ennek a válságnak is jellegzetessége volt, 

akárcsak azóta is a pénzügyi válságoknak, hogy a krízis idején, illetve a krízis után a bankok 

és hitelintézetek visszafogják a hitelezési aktivitásukat, semmit vagy legalábbis jóval 

kevesebbet kölcsönöznek cégeknek és magánszemélyeknek, és azt is körültekintőbben 

teszik.
326

 A következőkben az 1825-ös gazdasági válságnak a magyarországi hitelezésre 

gyakorolt hatását szeretném bemutatni, azzal a kimondott szándékkal, hogy kapcsolatot 

találjak a modern, bankok által működtetett hitelrendszerek és egy személyes, lényegében 

hitelintézetek nélkül működő hitelrendszer között. Ennek során reményeim szerint választ 

kaphatunk arra a kérdésre, hogy mennyire integrálódott a nemzetközi hitelezésbe egy olyan, 

alapvetően magánszemélyi kölcsönökre épülő hitelezés, mint amilyen a magyarországi is volt 

ebben az időben. Ehhez először bemutatom a magyarországi hitelezést, majd felvázolom a 

válság londoni és bécsi hatását, végül a magyar mutatókon keresztül a válság magyarországi 

lecsapódását próbálom megmutatni, adni. 

 

Általában úgy gondoljuk, hogy az ipari forradalom előtt a hitelezés személyes volt, azaz a 

tranzakciók nagy része rokonok és ismerősök között zajlott, tehát a hitelhez szükséges 

bizalom a személyes vagy társadalmi kapcsolatokon nyugodott. Aztán létrejött a személytelen 

és kapitalista hitelpiac, amelyben nem is ismeri egymást a hitelező és az adós, és a bankokon 

keresztül zajlik a hitelezés jelentős része. A kétféle hitelpiac abban mindazonáltal nagyon 

hasonlít egymásra, hogy mindkettőben fontos szerepet játszik az információ. Csakhogy míg a 

19. század második felétől az információ megszerzését a bankok vállalták magukra (pl. külön 

információgyűjtő osztállyal), addig a bankok előtt elvileg ilyesféle szolgáltatásra nem volt 

szükség, épp a személyes jellegből adódóan. Az ún. személyes piacnak éppen az az egyik 

attribútuma, hogy a felek ismerik egymást és ezért pontosan tudják, mennyire bízhatnak meg 

a másikban. A hitelező és az adós közti üzlet kockázatát (és vele a tranzakciós költséget) 

jelentősen befolyásolja a bizalom mértéke: ha ismerik egymást, akkor a bizalom nagyobb, a 

kockázat kisebb. De mi történik akkor, ha már nem csak ismerősök kölcsönöznek 

egymásnak? Nyilvánvalóan a csak bizalomra épülő rendszer megbillen: a bizalom 
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legfontosabb bázisa a megfelelő mennyiségű információ, ez viszont egymást nem ismerő 

felek között alapesetben hiányzik.  

Clifford Geertz 1978-as rövid tanulmányában a paraszti piacokat vizsgálta egy marokkói 

bazár példáján keresztül.
327

 A hagyományos piacok látszólag nagyon jól vizsgálhatók a 

modern közgazdaság módszertanával, működésük jól példázza a (neo)klasszikus iskola által 

elképzelt piaci mechanizmust: mindenki maximális profitra törekszik, próbál olcsón vásárolni 

és jó áron eladni, az árak egyértelműen a kínálat és kereslet viszonyától függnek. Ugyanakkor 

a bazárnak és vele a paraszti piacoknak van legalább egy olyan aspektusa, amely mégis 

felborítja ezt a megközelítést: ez pedig az információhoz való hozzáférés. Geertz ezt úgy 

fogalmazza meg, hogy a piaci szereplők nem azt keresik, hogy miként tudnák a lehetőségeket 

a legjobban a saját javukra fordítani, hanem azt próbálják megtudni, hogy egyáltalán milyen 

lehetőségekkel bírnak.  

Geertz tanulmányának eredménye kiindulópont lehet a hitelpiacok működésének 

vizsgálatához is. A banki hitelezés megjelenése előtt az információ hiánya volt talán a 

rendszer legnagyobb problémája: hogyan tud egymásra találni a hitelező és az, akinek pénzre 

van szüksége? A bankok nagy előnye lesz majd, hogy ezt az „összekapcsolódási problémát” 

többé-kevésbé megoldják, de a 18. és 19. század első felében a kérdés még nagyon is akut 

volt. Valójában ugyanis a hagyományos hitelezés során sem ismerték egymást minden 

esetben a felek, és egyáltalán nem voltak tisztában a másik vagyoni állapotával, épp ennek az 

információs aszimmetriának a kiküszöbölésére kezdett létrejönni egy közvetítő hálózat, 

amiről még lesz szó. 

A személyes hitelpiac fenti problémái – a bizalomra épülő rendszer megbillenése és az 

elégtelen mennyiségű információ – vezettek oda Magyarországon, hogy megpróbálták a 

hitelezés addigi nagyon tág kereteit törvényileg szigorúbbra és ellenőrizhetőbbre szabni, 

ahogyan azt már láttuk korábban.  

A másik jelentős probléma, az információhiány kiküszöbölésére a hivatalos próbálkozás 

mellett megjelent egy spontán válasz is, ahogy arról már szintén esett szó, az alkuszi 

szolgáltatás. A Hoffmann–Postel-Vinay–Rosenthal szerzőhármas a 18. század végének párizsi 

hitelezését vizsgálta az ottani közvetítők szerepén keresztül, vagyis a vizsgálat bázisát a 

párizsi hiteléletben egyre nagyobb szerepet játszó közjegyzők jelentették.
328

 Amit a 

közjegyzők nyújtottak az nagyon röviden összefoglalható. A korabeli Franciaországban sem 

létezett pontos és minden birtokra kiterjedő nyilvántartás. Azaz minden kölcsön esetében 
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bizonytalan volt, hogy a hitelért cserébe biztosítékul felajánlott adott ingatlanra van-e már 

jelzálog bejegyezve. Az adósok eladhatták birtokukat anélkül, hogy ezt a hitelezők tudták 

volna. Ez persze jócskán megnehezítette a hosszú lejáratú, akár generációkon keresztül is 

áthúzódó hitelek létrejöttét. Erre a problémára jelentettek megoldást a közjegyzők. Tisztában 

voltak a felek pénzügyi viszonyaival, mert hozzáfértek a házassági szerződésekhez, 

végakaratokhoz, eladási és kölcsönzési szerződésekhez. Egymás között is megosztották az 

információkat, ezért szinte mindig akadt közjegyző, aki ismerte az érintettek viszonyait. Így 

még egyfajta verseny is kialakult köztük, ami tovább csökkenthette a visszaélések számát. 

Ennek ellenére egy-egy család vagy személy általában ragaszkodott a már bevált jegyzőkhöz, 

ami arra utal, hogy a nótáriusok is megértették a bizalmi alapon működő rendszer alapvető 

fontosságát (jóllehet, ettől még minden bizonnyal akadtak visszaélések). 

Hasonlóan Párizshoz, Magyarországon is már a bankok megjelenése előtt megszületett az 

igény a pénzügyi-, és vele együtt az áruközvetítői feladatok iránt, de ezt a feladatot nem 

hivatalos közjegyzők, hanem az ún. alkuszok látták el, akik a franciákkal szemben nem 

hivatalos iratok, hanem személyes kapcsolati hálózatuk révén tudtak összekapcsolni a 

tranzakcióban érdekelt feleket. Az 1810-es években már biztosan tevékenykedtek alkuszok 

Pesten, és bár nyilván működtek itt korábban is hasonló munkát végzők, de mivel törvény 

nem született róluk, minden bizonnyal jóval kevésbé volt meghatározó a szerepük. 1840-ben 

szabályozták csak a tevékenységüket, ami azt mutatja, hogy valószínűleg ezekre az évekre ért 

el olyan arányokat az alkuszi tevékenység, hogy már a törvényhozás és a társadalom 

ingerküszöbét is elérte. A pest megyei peres anyagokból az derül ki, hogy a hitelügyekben 

elindított peres ügyeknek nagyjából 30%-ában megjelentek ezek a közvetítők, vagyis akik 

egyértelműen a hitelpiacból (is) éltek.
329

 Az is igaz, hogy a narratív források mindegyike 

megemlíti ugyanakkor az alkuszok sokoldalú és többfelé ágazó közvetítői tevékenységét, ami 

megerősíti, hogy csak pénzügyi közvetítésből megélni nem lehetett, vagy csak nagyon 

keveseknek sikerülhetett,
330

 ez pedig bizonyos mértékig azt igazolja, hogy a hitelpiac 

működése nem volt olajozott. Mégis, a perekben csakis hitellel és záloggal kapcsolatos 

ügyekben szerepeltek alkuszok, ami viszont arra utal, hogy ez irányú tevékenységük vált talán 

a legjellemzőbbé az 1840-es években, ahogyan a narratív források is a pénzügyi közvetítői 

tevékenységüket igyekeztek a leginkább (minden esetben negatív) példákkal illusztrálni.  
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III.5.1 Az 1825-ös válság  

 

Miután megismertük azokat a törvényi, illetve piaci gyökerű kereteket, amelyek a 

magyarországi hitelezést megfoghatóvá teszik, nézzük meg, hogyan is hatott az 1825-ös 

londoni válság erre a rendszerre. A fő kérdés, hogy egyáltalán hathatott-e rá? Magyarország 

ekkoriban a Habsburg birodalom részeként nem volt független, gazdasága teljesen 

betagozódott a birodalom gazdaságába, saját pénzügyi élete jelentéktelen volt. Sőt a 

birodalom belső vámhatárral biztosította, hogy Magyarország kereskedelme és gazdasága 

gyakorlatilag a birodalmi érdekeknek megfelelően alakuljon.
331

 

Ennek ellenére a birodalmon keresztül, egészen pontosan annak részeként mégis volt 

kapcsolata a nemzetközi gazdasággal,
332

 így nem teljesen megalapozatlan az a feltételezés, 

hogy az 1825-ös válságnak is lehettek jelei Magyarországon. Problémát jelent, hogy nagyon 

kevés adattal rendelkezünk: narratív források szinte egyáltalán nem szólnak arról,
333

 hogy ez a 

krízis valamiképpen éreztette volna hatását a magyarországi gazdaságra, így a válaszhoz csak 

különböző forrásokból összegyűjtött adatsorokat lehet felhasználni. 

1828-ban az Arnstein und Eskeles bécsi bankház elutasítóan reagált Széchenyi István, az 

egyik leggazdagabb magyar arisztokrata 10 000 konvenciós forintnyi hitelkérelmére, a gróf 

ezért úgyszólván felindulásból megírta Hitel című művét. A Hitel című munka a 19. század 

második felére már korszakváltó jelentőséggel bírt Magyarországon, így egyáltalán nem 

meglepő, hogy még közvetve is igazodási ponttá vált a magyar történetírásban,
334 

azzal 

együtt, hogy Széchenyi leginkább csak a korábbi évtizedek reformelképzeléseit gyűjtötte 

össze és szerkesztette egységes formába.
335

  

A történet röviden a következő volt:
336

 1828-ban kedvezőtlen vagyoni körülményei 

Széchenyi Istvánt arra késztették, hogy megpróbálja eladni egyik birtokát. Vevő azonban nem 
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akadt, így elmaradt a várt bevétel. Közben jószágigazgatóját magyar nemessé akarta tenni
337

, 

de ehhez is kellett volna egy birtok, ennek megvásárlására 5000 forintra lett volna szüksége. 

Szüksége volt még 4200 forintra egyéb tartozások kiegyenlítésére, így a nagyjából 10 000 

forintos igény miatt kölcsönkérelemmel fordult novemberben az Arnstein und Eskeles bécsi 

bankházhoz.
338

 A bankház azonban a kérelmet elutasította,
339

 azzal az indokkal, hogy jelenleg 

ennyi pénz nem áll rendelkezésükre. A pénzszűkére való hivatkozást Széchenyi nem fogadta 

el és egy nyugodt hangú, ám terjedelmes levélben fogalmazta meg saját elképzeléseit az 

elutasítás valódi okaival kapcsolatban. Számos tényező vezetett az írás gondolatának 

megszületéséhez,
340

 de a visszautasított hitelkérelem és vele a gróf bonitásának 

megkérdőjelezése kétségkívül könnyen megragadható oknak bizonyult az utókor számára; 

talán épp ezért nem is szoktak vele érdemben foglalkozni.  

Azt már ritkábban szokták a történet kapcsán felemlegetni, hogy Széchenyi nem először 

kért pénzt az érintett bankháztól, és a bankház általában nem is volt elutasító.
341

 Viszota idézi 

Széchenyi válaszlevelét Nathan Arnsteinnek a visszautasítás kapcsán, és ebből kiderül, hogy 

már korábban is kapcsolatban állt a gróf és a bankház egymással:  

 

„Ich gestehe, daß ich nach mehrern Jahren, der größten Pünktlichkeit und Richtigkeit, die ich gegen 

Sie beobachtet, nicht vermutet habe, daß Sie mir eine solche Kleinigkeit abschlagen würden, und 

sehe ich nur zu klar,  «dass einer Fehlerhaften Zusammensetzung und Verfassung des Geldwesens 

in einem Lande» – weder durch die Ehre und Rechtlichkeit, noch durch das gut geordnete 

Vermögen eines einzelnen Bürgers abgeholfen werden könne.”
342

  

 

A cég már Széchényi Ferenccel is pénzügyi összeköttetésben állt,
343

 atyja után pedig 

Széchenyi István is hitelezett tőlük, pl. 1818-ban, amikor keleti utazása anyagi költségeinek 

biztosítására magával vitt többek között egy, az Arnstein und Eskeles cég által kiállított 5000 
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aranydukátról szóló hitellevelet is.
344

 Sőt az 1828-as eset után is bonyolítottak üzleti ügyeket 

egymással, vagyis minden bizonnyal nem szenvedett jóvátehetetlen károkat a kapcsolatuk.
345

  

Ha ilyen megbízható ügyfél volt a gróf, illetve ha a későbbiekben is számíthatott a 

bankházra Széchenyi, akkor vajon miért utasították el 10 000 forintos hitelkérelmét? 

Széchenyi már említett válaszlevelében szereplő elképzelései szerint két oka lehet a 

visszautasításnak: egyrészt Magyarország akkori viszonyai, nevesül a hitelek 

visszafizetésének bizonytalansága, másrészt az, hogy ő birtokot eladni akar, ami gyanút 

ébreszt vagyoni helyzetét illetően és ezért csökken a bonitása.  

A bankháznak valóban volt egy hasonlóképpen ritkán emlegetett, balul elsült pénzügy 

manővere is a magyar arisztokráciával, amely esetet Széchenyi is jól ismerhette: Arnsteinék 

részt vettek Grassalkovich Antal herceg rosszemlékű parciális obligációinak kibocsátásában. 

Széchenyi elutasított hitelkérelme és a Grassalkovich-féle parciális kibocsátás közti kapcsolat 

megítélése mindazonáltal nem egyértelmű az utókor részéről. Szekfű Gyula szerint a 

rosszemlékű parciális kibocsátás sokat ártott általában is a magyar birtokosok hitelének, és így 

Széchenyinek is: „[az] emisszionális hitelek csődje annyira megrontotta a magyar birtokos 

hitelét, hogy mikor gróf Széchenyi István Arnstein és Eskelestől 10 000 forintot akar 

megterheletlen birtokára felvenni, ez megtagadja tőle”.
346

 Ugyanezt az állítást fogalmazta 

meg Szekfűt idézve Jirkovsky Sándor,
347

 és Pach Zsigmond Pál is ugyanerre az álláspontra 

helyezkedett: „Nem csoda, hogy ilyen körülmények közt a bécsi bankárok elzárkóztak a 

magyar urak hiteligényei elől és pl. amikor Széchenyi 1828-ban mindössze 10 000 forint 

kölcsönt akart felvenni teljesen megterheletlen birtokára egy bécsi bankháztól, kérését 

megtagadták”.
348

  

Éppen a hitelbírálat a fő érve Nagy László Józsefnek, aki Szekfűvel és Pach-hal  ellentétes 

véleményt képvisel. Szerinte Nathan Arnsteint semmiképpen nem befolyásolhatták a 

parciálisokkal szerzett negatív tapasztalatok Széchenyi hitelkérelmének elbírálásakor, mert, 

mint ahogy írja, „Egy kapitalista bankár pénze kihelyezésénél annak a bonitását nézi, aki a 

kölcsönt kéri, nem pedig a másokét. A tőkés gazdálkodásban mindig voltak és mindenkor 

lesznek fizetésképtelenségek és ezek egy része mindenkor csőddel végződhetik. Ezért 

azonban a bankok nem szüntetik meg a kölcsönüzletet...”.
349

 Vagyis másféle tapasztalat 
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eredményezte az elutasítást. Nagy alaposan körbejárva a kérdést megvizsgálta Széchenyi 

vagyoni viszonyait a kérdéses időszakban, és több olyan naplóbejegyzést illetve levélrészletet 

talált, amikből alá tudta támasztani fenti álláspontját: egy felelős bankvezető, miután 

tájékozódott a gróf pénzügyeiről, valóban nem adhatott volna a grófnak ekkora összegű 

személyi kölcsönt.  

 

Valójában egyik indok sem nyújt teljes körű választ, mindegyik kapcsán felmerülnek 

kérdések: ha az első ok az igaz, akkor miért kapott pénzt ugyanettől a bankháztól korábban és 

később is? Ha az utóbbi, akkor vajon miért változott meg a bankház véleménye egyetlen levél 

hatására? Ha ennyire nem meggyőző egyik válasz sem, akkor felvetődik a kérdés, hogy vajon 

miért ne fogadhatnánk el a bankház saját indokát, vagyis azt, hogy valóban nem állt akkor és 

ott rendelkezésükre a szükséges összeg. Ez az indoklás is számtalan további kérdést felvethet, 

de a dátum, vagyis 1828 mégis felidézhet egy olyan eseményt, ami jelentős hatással bírt a 

korabeli Európa pénzügyi életére.
350

 Egy ilyen, időben nagyon közeli esemény az 1825-ös 

londoni krízis volt. 

1823-ban Andrew Caspar Giese, a porosz konzul még azt írta Londonból Berlinbe, hogy 

minden nyugodt, és mindenki igyekszik minél több pénzt különböző vállalkozásoknak 

kölcsönözni. 1821-ben a külföldre kihelyezett angol kölcsönök 1,5 millió fontra rúgtak, 1823-

ban már 5,5-re, 1824-ben 16,2-re, 1825 első felében pedig 15,3. Hasonlóan optimista képet 

sugallt az újonnan alapított részvénytársaságok száma is: 1823-ban 156 társaságot alapítottak 

összesen 47,9 millió fontos tőkével, 1824-25-re a (tervezett) társaságok száma 624 darab volt, 

372 milliós tőkével.
351

 

1825-ben ez a derűlátás véget ért: a válság hatására a részvénykurzus folyamatosan esni 

kezdett. 1825. januárjában 404,8, májusban már csak 284,7, decemberben 183,1. A krízis 

jelentősen elhúzódott, 1826. szeptemberében 124,3-ra csökkent ugyanez a mutató. A 

részvénytársaságok alapítása is hasonló csökkenő tendenciát mutatott: 1827-ben már csak 127 

társaságot alapítottak, összesen 102,8 millió fonttal. Zuhantak a nagykereskedelmi árak, 1826. 

júliusára az 1821-25 közti átlagra estek vissza. 1825. decembere volt a válság mélypontja, 

amit sorozatos bankbedőlések jeleztek. 1826-ra lényegében minden területen jelentős volt a 

visszaesés: csökkent az ipari termelés, zuhantak az árak, visszaesett a külkereskedelem. A 

becsődölt vállalkozások száma is megugrott: 1824-ben 1231-en zártak be, 1825-ben 1469-en, 
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1826-ban pedig 3301 csődöt jegyeztek be.
352

 A válság hatását a Bank of England igyekezett a 

tartalékainak felhasználásával tompítani, ezzel azonban csak a pánikot sikerült fokozni, mert a 

bank ércpénz és ércrúd készlete 1824. december 24-én 10 721 000 fontot tett ki, azonban egy 

évvel később, 1825. december 24-én, tehát már a válság idején a bank csak 1 260 000 fontnyi 

tartalékkal rendelkezett.
353

 Iványi-Grünwald Béla szerint Európában a napóleoni háborúk után 

a mezőgazdasági árak csökkentek, ez párosult az angol Nemzeti Bank 1824-től visszafogott 

hitelkihelyezési politikájával, és mindezek együtt vezettek 1825–30 között oda, hogy „talán 

addig sohasem látott pénzszűke és krízis sújtsa egész Európát”.
354

 Az 1825-ös, Londonból 

kiinduló krízis Larry Neal szerint leginkább az információhiányra vezethető vissza, illetve az 

abból fakadó bizonytalanságokra, és kisebb mértékben az angol pénzügyi intézményrendszer 

hiányosságaira.
355

 Alexander Dick egyenesen az első modern pénzügyi válságnak nevezi, 

mert a korábbi jelentős válságokkal szemben nem külső körülmények okozták a buborék 

felfújódását, mint pl. háború, vagy eltúlzott befektetések, hanem a diverzifikáció: sok-sok kis 

befektetés (kölcsönök, biztosítások), amik önmagukban mind életképesnek látszottak, és így 

nem lehet vádolni a korábbi buborékok befektetői felelőtlenségével.
356

  

Mivel Magyarországon ebben az időben bankok még nem működtek
357

, ezért a pénzügyi 

élet hullámzását nem lehet intézményeken keresztül vizsgálni, viszont a magánhitelezési 

rendszeren keresztül meg lehet próbálni. A kérdés tehát az, hogy az 1820-as évek végén 

találunk-e olyan mértékű hitelezési visszaesést, amit össze lehetne kapcsolni egy válság 

hatásával. Az biztos, hogy Magyarországon ebben az időben semmi olyan gazdasági vagy 

társadalmi esemény nem történt, ami egy nagyobb visszaesést igazolna, tehát ha mégis 

kirajzolódik egy hitelkrízis, akkor annak okait máshol kell keresni. A vizsgálathoz 

felhasználtam Pest városának és a hasonnevű megyének (Magyarország ekkoriban 

gazdaságilag legdinamikusabb és legfejlettebb részének) betáblázási anyagát. 

A Magyar Királyság ekkoriban ezer szállal kötődött Ausztriához, nem csak politikailag, 

hanem gazdaságilag is. Van tehát alapja annak a feltételezésnek, hogy ha Ausztria megérezte 

a válságot, akkor talán Magyarország is. Így a magyar helyzet áttekintése előtt érdemes 

megnézni, hogy miként hatott az 1825-ös válság Ausztriára, egészen pontosan Bécs 
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pénzpiacára. Amennyiben a hagyományos hitelezés valóban kiterjedt és reagált külső, nem 

csak lokális (megyei vagy országos) válságokra, akkor egy esetleges birodalmi (bécsi) 

recesszió hatása alapot adhatna az összevetésre; vagyis ha itt tapasztalunk a kérdéses 

időszakban jelentősebb elmozdulásokat, azokat a későbbiekben összevethetnénk a pesti 

megyei kölcsönzési adatokkal. 

Kezdetnek egy korreláció számítás elvégzésével megállapítható, hogy létezik-e egyáltalán 

bármiféle együttmozgás a bécsi és a pest megyei kölcsönügyletek kapcsán. Az ONB 

összesített kölcsönügyleteinek adatsorát (5. ábra) a Pest megyei kölcsönösszegekkel (13. ábra) 

tudjuk összevetni 1818 és 1850 között, arra alapozva, hogy az alsó-ausztriai és a magyar 

gazdaság (egészen pontosan ebben az esetben a pest megyei) között erős kapcsolat állt fent 

ezekben az években, és feltételezve, hogy épp ezért a két fajta hitelezés (tehát  az ONB hitelei 

és a magyarországi hagyományos hitelezés) között  is fellelhető valamilyen fokú kapcsolat. A 

számítás elvégzése után megkapjuk, hogy r=0,5343, vagyis a korreláció pozitív, tehát 

található némi együttmozgás, bár nem teljes. Kifejtve ez azt jelenti, hogy a bécsi 

kölcsönüzletágban beálló változások bizonyos fokig szinkronban mozogtak a pest megyei 

kölcsönözésekkel is, akár nőtt, akár csökkent a hitelezési hajlandóság. Ebből az értékből 

azonban még nem derül ki, hogy valóban hatással volt-e bármelyik a másikra, de alkalmas 

arra, hogy megtegyük kiindulási pontnak a további vizsgálatok előtt. 

 

3. ábra – Az ONB és a betáblázott összegek pontdiagramja 1818–1850 

 

Forrás: az x tengely az ONB 5. ábrán ábrázolt adatai, az y tengely a 13. ábrán megjelenített Pest megyei adatokra 

vonatkozik 
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Az osztrák 5%-os államkötvények árfolyamváltozását folyamatosan követni lehet a 

Vereinigte Ofner-Pester Zeitung
358

 egymást követő számaiban, a lap ugyanis rendszeresen 

közölte a néhány nappal korábbi állapotot. A grafikon ennek a mutatónak a görbéjét ábrázolja, 

1824 és 1832 között, és ha nem is beszélhetünk extrém nagy kilengésekről, de mindenképpen 

emelkedés tapasztalható 1828 közepétől 1830 februárjáig. Az osztrák 5%-os államadósság 

jegyzési mutatója (4. ábra) 1826 elején kis mértékben csökkent, de 1828 nyarán emelkedni 

kezdett, vagy drágulni kezdett és ez a drágulás kitartott 1830 tavaszáig, amikor csökkenésbe 

váltott és nagyjából 1831 végére érte el az 1826-os tavaszi értéket. Az osztrák államadósságot 

jelentős mértékben a bécsi magánbankházak finanszírozták, így ha tapasztalható némi 

kilengés, akkor abból lehet következtetni arra, hogy a bankházak pénzügyi viszonyaiban is 

változás állhatott be.
359

 

 

4. ábra – A bécsi 5%-os államadósság jegyzése konvenciós forintban 1824–1832 

 

 Forrás: Vereinigte Ofner-Pester Zeitung 

 

Az Osztrák Nemzeti Bank kimutatásai azonban ennél sokkal jobban árnyalhatják a bécsi 

válság képét, hiszen ezek alapján a nemzeti bank kölcsöntevékenységének alakulását is 

felmérhetjük.
360

 Az 5. ábra éppen ezt illusztrálja: 1818-től 1824-ig szolid növekedés látható, 

de 1825 már egy megváltozott helyzetet mutat, mivel a korábbi évek tendenciája megfordult 

és hosszas lejtmenetbe váltott át, egészen 1829-ig. 1830 már kis mértékű növekedést mutat, 

bár azt a folyamatos emelkedést nem tudta produkálni, mint 1825 előtt, majd csak 1838-tól 

kezdett tartósan emelkedni. Ugyanezen az ábrán a váltóleszámítolás eredményeit is követni 

tudjuk. A kölcsönüzlettel ellentétben ez a kereskedelemben részt vevő kölcsönök állapotáról 

ad képet, és látjuk, hogy 1825-től itt is egy visszaesést figyelhetünk meg, bár kevésbé 

látványosat és jelentőset, mint amit az egész kölcsönüzlet grafikonja mutat. Ez a mutató 

mindazonáltal már 1821-ben is csökkenést mutatott, de 1824-re újra megerősödött, hogy a 
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következő évben megint lejtmenetbe váltson és az 1830-as évek közepéig látványosan ne is 

erősödjön meg. 

 

5.  ábra – Az ONB kölcsönüzleti tevékenységének és váltóleszámítolási eredményei 

konvenciós forintban 1818–1854 

 

Forrás: Zugschwerdt 1855. 

 

A harmadik ábrán az ONB jövedelmének változásait látni, és a kölcsöntevékenységgel 

összhangban jól kivehető, hogy 1825 környékén visszaesik a bank eredménye, és csak 1830-

ban kezd újra növekedni, bár az 1825 előtti szintet még jó pár évig nem éri el (6. ábra). Igaz, 

már 1820-tól megfigyelhető egy lefelé tartó tendencia, de 1826 után jóval jelentősebb lesz a 

visszaesés. 

 

6. ábra – Az ONB jövedelmének változásai konvenciós forintban 1818–1854 

 

Forrás: Zugschwerdt 1855. 

 

Az ONB adatai alapján a bécsi részvénykurzus változása is megrajzolható, és az eredmény 

egybevág az eddigi grafikonok görbéjével: 1825-ben jelentősen megbicsaklott az addigi 

erőteljes növekedés, és bár nagyot emelkedett 1829-ig, de 1830-ban megint visszaesett. 1831-

től viszont már újra tartós növekedési pályára tudott állni. 
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7. ábra – Az ONB részvényeinek árfolyama konvenciós forintban 1818–1854 

 

Forrás: Zugschwerdt 1855. 

 

III.5.2 Az 1825-ös válság magyarországi hatása 

 

De vajon lehet-e találni bármi jelét a válságnak a magyar gazdaságot illetően? Az osztrák 

adatok után nézzük meg a magyar helyzetet. Magyarország a 19. század első felében 

egyértelműen agrárország, ezért jó vizsgálati alapot adhat a búzaár változásának áttekintése a 

kérdéses időszakban (8. ábra).
361

 Pest városában a búza ára 1826 nyaráig ha lassan is, de 

csökkent, akkor viszont hirtelen megugrott és tartósan emelkedett 1828 teléig. A fordulópont 

1828 tavaszán következett be, újra csökkenni kezdtek az árak, egészen 1830 teléig. 

8. ábra – A búza árának alakulása Pest városában váltóforintban 1824–1832 

 

Forrás: Vereinigte Ofner-Pester Zeitung 
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De nem érték el az 1826 előtti alacsony szintet, mert megint emelkedni kezdtek, egészen 

1830 teléig, hogy utána egy, az eddigi változásokhoz képest nagyon lassú csökkenési szakasz 

vegye kezdetét.  

Más városok gabonapiacait megnézve (a Vereinigte Ofner-Pester Zeitung kéthetente 

közölte a nagyobb városok, pl. Baja, Debrecen, Győr, Miskolc, Szeged stb. gabonapiacának 

árait) hasonló tendenciájú grafikonokat tudnánk rajzolni, tehát a főbb trendek az egész 

országot érintették.  

A már említett Pest vármegyei betáblázási adatok pedig már közvetlenül a hitelezésről 

adnak tájékoztatást.
362

 Kezdjük a hitelszerződések számának (9. ábra) változásaival. 

 

9. ábra – A megkötött hitelkontraktusok számának változása a mutatókönyvek 

alapján 1805–1856 

 

Forrás: MNL PML IV.3.a.4. 

 

Az Arnstein-féle visszautasítás és így Széchenyi szempontjából az 1820-as évek második 

fele az érdekes számunkra. Az 1810-es évek második feléhez képest inkább csak visszaesésről 

lehet beszélni az 1820-as évek elején, de 1823 után már lassú, de majdnem folyamatos 

növekedést mutat a grafikon, csak 1826-van van egy megtorpanás és minimális csökkenés. 

1827-ben jelentősen megugrott a betáblázott szerződések száma. Azonban ez csak egyetlen év 

eredménye, 1828–29-re újra visszasüllyedt az 1823-as szintre, ami jóval gyengébb hitelezést 

mutat, mint amit az 1810-es évek második felében láthattunk. 1830-ban kezdődik meg a 

visszakapaszkodás, és kisebb visszaesésekkel bár, de folytatódik a növekedés az 1840-es évek 

második feléig, amikor újra krízis-tüneteket mutat a görbe, akkor már az 1844–46-os évek 
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válságának jeleit. A nagyjából 15 évvel későbbi, egyértelműen válságos szakasz 1844-től 

indul és a mértéke és időtartama is jelentősebb, mint az 1828–29-esé, de ez már az 1844-es 

évtől kezdődő agrárválságot, valamint a szabadságharc visszaesését mutatja. 1828–29-ben 

viszont nem zajlott az országban háború és a betáblázások szerepe és jelentősége is éppen 

felfutó szakaszban járt. 

A következő táblázat és két ábra a szerződések megkötésének ideje alapján készült. A 

betáblázások és a kölcsönszerződések megkötésének ideje, mint láttuk, nem feltétlen esett 

egybe. Ezért fokozottan érdemes megnézni azt, hogy vajon a szerződések hogyan reagáltak a 

feltételezett válságos időszakra, hiszen ha valóban hitelválság volt, akkor az inkább a 

szerződések megkötését befolyásolhatta, lefelé módosítva a görbét. 

 

14. táblázat – A Pest megyei kölcsönök a szerződések megkötésének dátumai szerint 

konvenciós forintban 1805–1856 

Évek Szerződések száma Szerződések összege Szerződések összegének átlaga 

1805. 109 135 678 1245 

1809. 214 731 652 3419 

1810. 161 736 254 4573 

1811. 64 264 142 4127 

1815. 62 152 608 2461 

1820. 163 326 598 2004 

1825. 310 1 644 877 5306 

1826. 217 1 312 495 6048 

1827. 204 327 054 1603 

1828. 145 353 753 2440 

1829. 247 320 999 1300 

1830. 238 537 691 2259 

1831. 120 246 793 2057 

1842. 345 2 348 703 6808 

1848. 896 1 011 063 1128 

1849. 525 542 856 1034 

1850. 497 2 943 683 5923 

1851. 281 608 844 2167 

1852. 116 938 321 8089 

1853. 125 955 949 7648 

1854. 92 313 080 3403 

1855. 46 456 121 9916 

1856. 4 69 660 17 415 
Forrás: MNL PML IV.3.a.4. 
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10. ábra – A szerződések megkötése alapján a betáblázott összegek a Pest megyei 

mutatókönyvek alapján konvenciós forintban 1805–1856 

 
Forrás: MNL PML IV.3.a.4. 

 

11. ábra – A szerződések megkötése alapján a betáblázott összegek a Pest megyei 

kimutatások alapján konvenciós forintban 1805–1856 

 

Forrás: MNL PML IV.3.i  

 

Az első devalvációt (1811) követően nagyon nehezen tért magához a hitelezés, és éppen az 

1820-as évek közepére sikerült komoly növekedést felmutatni. Azonban pont ez a növekedés 

1827-28-ra radikálisan visszaesett, az 1825-ös több mint másfél millió forintról 300 000 forint 

környékére. Ha a számok el is térnek, de pontosan ezt a tendenciát mutatják a kimutatások is 

(11. ábra). Vannak tehát nyomai a pénzügyi visszaesésnek: legalább 150%-os zuhanást jelent 

az előbbi csökkenés. Széchenyi 1828-as hiteligényének, amit a bécsi pénzpiacról igyekezett 

megoldani, ez az 1828-as visszaesés is állhatott a hátterében. 1830 már javuló tendenciát 

mutat, de csak 1836-ra érte el az 1820-as évek elejének szintjét. Az 1840-es évek ezen a 

grafikonon ugyanúgy mutatják az agráriumot ért krízist, ahogy a háborús hatásokat is. 

A két ábra alapján kijelenthető, hogy az 1828–29-es évek hitelezési mélypontot jelentettek, 

amihez hasonlót csak az inflációs évek, illetve az 1848–49-es háborús esztendők produkáltak. 
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Ugyanakkor ez a krízis nem volt sem olyan tartós, mint az inflációs évek válsága, sem olyan 

nagymértékű visszaesést nem mutat, mint az 1848–49-es esztendőké. Nem feltétlenül 

beszélhetünk tehát pénzügyi válságról, helyesebb lenne talán visszaesést mondani.  

A következő grafikon (12. ábra) az 1805–1856 közötti évek átlagos kölcsön-nagyságát 

mutatja. Az átlagos kölcsönösszegek az 1811-es devalváció után nagyon lecsökkentek, az 

átlagos hitelek nagysága az évtized során végig alacsony is maradt. A húszas években újra 

növekedni kezdett, és épp 1828–1829-ben esett megint vissza, még alacsonyabbra, mint az 

1810-as évek végén. Ha összevetjük a korábbi grafikonokról leolvasott 1828–29-es 

visszaeséssel, akkor láthatóvá válik, hogy a válságosnak tűnő években az átlagosnál kisebb 

összegű hitelek kerültek betáblázásra. 1829 mindenképpen kisebb átlagos hitelnagyságot 

mutat, sőt majdnem a legkisebbet az egész korszakban, mert ennél alacsonyabbat csak 1848–

1849-ben tapasztalni, és ez utóbbi jó visszajelzés arra, hogy az alacsony átlagok jelezhetik egy 

időszak krízisét. 

 

12. ábra – A szerződések megkötése alapján a betáblázott összegek átlaga 1805–1856 

 

Forrás: MNL PML IV.3.i  

 

És végül érdemes megnézni Pest városának hitelezési adatait is (13. ábra).
363

 Bácskai Vera 

Pest és Buda városának hitelezését elemző tanulmányaiban nagyjából ebben az időszakban 

mutatható ki egy jelentős hitelvisszaesés, de már 1820-ban jelentősen kevesebb 

hitelszerződést kötöttek, ami ugyan egybevág az ONB eredményeinek korábban kimutatott 

1820 utáni lejtmenetével (5. ábra), viszont nem igazolja feltétlen, hogy az 1825-ös válság 

milyen hatással bírt. A mélypont 1825, és bár a köztes évekről nincsen információ, de 1830-

tól már biztosan elindult egy újabb, egyre több szerződést regisztráló felívelő szakasz.  
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13. ábra – Pest és Buda városában a betáblázás évében nyújtott hitelek konvenciós 

forintban 1810–1850 

 

Forrás: Bácskai 2014. 

 

Mindezek után kijelenthető, hogy a Londonból 1825-ben elinduló európai pénzügyi krízis 

a Magyar Királyság egyik legfejlettebb megyéjében úgy tűnik, nem csak a mezőgazdasági 

árakban, hanem a hitelezésben is éreztette hatását. Hozzá kell tenni, hogy minden jel szerint 

nem maga a krízis ért el Magyarországra, hanem annak feltételezett utóhatásai, például a bécsi 

pénzpiac meggyengülésén keresztül, mivel a csökkenő tendenciák Pest megyében csak 

valamivel később jelentkeztek. Ennek teljes körű igazolásához szükséges lenne további 

forrásokat is bevonni a kutatásba, de a hitelezés visszaesése a betáblázásokból egyértelműen 

kiolvasható. Látva az egybevágó tendenciákat, megerősítést nyerhet az a korábbi elképzelés, 

hogy van összefüggés a kétfajta hitelrendszer között, egészen pontosan az intézményi 

hitelezést sújtó válság negatív hatással bír a hagyományos hitelezés rendszerére is, feltehetően 

a bizalom általános megrendülésén keresztül. Izgalmas kérdés lenne a későbbiekben, hogy a 

magánszemélyek közti hitelezésre hogyan és milyen mértékben tudott hatni egy alapvetően az 

intézményi hitelezés talaján elindult krízis. Az alfejezet kezdetén feltett kérdésre, hogy 

mennyire integrálódott a nemzetközi hitelezésbe a magyarországi személyes hitelezés, a 

válasz a kutatás jelen állásában az lehet, hogy integrálódott, ha nem is teljes mértékben, de a 

kisebb mértékű visszaesésekből erre lehet következtetni.  

Visszakanyarodva Széchenyi István hitelkérelméhez: a bankház vezetője, Nathan Arnstein 

a gróf válaszlevele után végül megadta a kért összeget.
364

 Habár Viszota Gyula nem gondolta 

úgy, hogy kizárólagosan ez az egy esemény indította Széchenyit a könyv megírására,
365

 de 

éppen 1830-ban jelentette meg Hitel című munkáját Széchényi István, és ugyanebben az 

évben alapították meg a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankot is (ez volt az első magyar bank, 

és az már más kérdés, hogy csak 1841-ben tudta megkezdeni működését, azonban ez már 

                                                           
364

 Csorba László szerint talán nem is volt ez igazi elutasítás: a kifizetés megtörtént, a bankház “gesztusát tehát 

nyilván csak figyelmeztetésnek szánta”. Csorba 1991: 71. 
365

 Viszota 1930: 116. 
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sokkal inkább adminisztratív okok következménye volt
366

). Azaz ha a fentiek alapján 

elfogadjuk, hogy 1828–29 hitelezési nehézséget hozott magával Magyarországon, részeként a 

Londonból egész Európán, így Bécsben is jelentkező pénzügyi krízist követő depressziónak, 

akkor közvetlen okokkal lehetne választ adni mind a Hitel, mind az első magyar bank 

gondolatának megszületésére. Egy hitelválság periódusának végpontján jelentkezett két olyan 

„tünet”, az egyik elméleti, a másik gyakorlati, amelyek többek között épp az ilyen jellegű 

hitelválságokat akarták szándékuk szerint orvosolni.  
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IV. A SZEMÉLYES HITELEZÉS SZEREPLŐI 

 

 

 

Kik kölcsönöztek és ki vettek fel hiteleket a személyes hitelezés időszakában? Van olyan 

vélemény, hogy a takarékok, közpénztárak (árvapénztárak, egyházi alapok) és a 

nagykereskedők,
367

 de van aki szerint a köznemesség volt a legaktívabb résztvevője a 

hitelügyeknek.
368

 Mindegyik állításban van igazság, és mindegyik aszerint értelmezhető, hogy 

milyen irányból próbálunk választ találni a feltett kérdésre. Ha a városokat nézzük, akkor 

minden bizonnyal felülreprezentáltak lesznek a nagykereskedők,
369

 ha a vármegyéket, akkor a 

nemesség szerepe lesz hangsúlyosabb. A vármegyék közül a már megismert Fejér, Csongrád 

és Pest intézményi hitelezőit, legnagyobb adósait és legnagyobb magán hitelezőit veszem 

sorra a betáblázások alapján. 

 

IV.1 Hitelezők és adósok a betáblázások alapján 

 

Fejér megye adatai nyúlnak vissza a legkorábbi időkre, ezért pusztán a kronológia miatt 

kezdjük megint azokkal. Elsőként az intézményi hitelezőket különítem el, mert viszonylag jól 

definiálhatók: mindazok, akik nem magánemberként, illetve nem a saját tőkéjüket forgatták a 

kölcsönökben.  

15. táblázat – Fejér vármegye intézményi hitelezői 1740–1790 

Név Betáblázások száma Betáblázások összege 

Fundus Studiorum
370

 12 230 000 

Egyháziak 78 192 272 

Alapítványok 1 16 000 

Karton Fabrika 1 15 000 

Árvapénzek 4 12 828 

Pesti egyetem 1 11 000 

Kamara 2 4400 

Székesfehérvár 2 132 

Összesen 101 481 632 

Összes megyei hitel és betáblázás 353 1 809 799 

Arány (%) 29% 26,60% 
Forrás: MNL FML IV.1.h; IV.32.d 
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 Soós 1993: 119. 
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 Tóth 1979. 
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 Bácskai 2010. 
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 A Tanulmányi alap, 1780 után megkapta a feloszlatott jezsuita rend vagyonát. 
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Számtalan, elsődleges funkciójának nem a hitelezést tartó intézmény nyújtott kölcsönöket 

a korban, a különböző egyházak templomaitól kezdve a csődtömegekig és árvapénztárakig. A 

későbbi korszak intézményi hiteleitől azonban eltérnek, mert a fő profiljuk nem a hitelezés 

volt, azt csak melléküzemágként művelték, mint a korszak kevés befektetési lehetőségének 

egyikét. 

Nem túl jelentős az intézményi hitelezés Fejér megyében a 18. század második felében, 

nem csak típusra, hanem a szerződések számát és a betáblázott összegeket tekintve sem, 

nagyjából a megyei betáblázott hitelek ¼ részét bonyolították. Kiemelkedi a listából a 

Tanulmányi alap, illetve a szerződések számát tekintve a különböző egyházi intézmények, de 

ezek szerint a hitelek jó 70%-t nem intézmények, hanem magánszemélyek nyújtották. 

 

16. táblázat – Fejér vármegye legnagyobb hitelezői 1740–1790 

Név Betáblázások száma Betáblázások összege 

Batthyányi család, gróf 16 339 000 

Albert szász királyi herceg 8 232 200 

Fiáth Zsófia, özvegy 29 92 800 

Pálfi Miklós özvegye 1 56 000 

Tomján Margit, Bibucsné 1 40 000 

Török András 5 33 896 

Radovics Gáspár 4 24 000 

Veittel Simon 4 20 000 

Jankovich Miklós 5 18 786 

Gyurkovits Ferenc 18 10 341 

Összesen  91 867 023 

Összes hitel és betáblázás  353 1 809 799 

Arány (%) 26% 48% 
Forrás: MNL FML IV.1.h; IV.32.d 

 

A legnagyobb, nem intézményi és 10 000 forintál többet hitelezők listája megerősíti az 

előbbi következtetéseket, hiszen az összes betáblázott kölcsön 48%-t ők adták, miközben az 

esetszám nagyjából 1/4. A táblázat megerősíti azt a szakirodalmi véleményt, hogy az 

arisztokraták biztosították a legjelentősebb hitelforrást a magánszemélyek közül, de ezek a 

hitelek leginkább más arisztokraták kölcsöneit biztosították.
371

 Ugyanakkor az is látszik, hogy 

az arisztokrata hitelek nagyobb összegűek voltak, pontosan az előbbiek miatt: az egymás közti 

hitelezés nagyobb összegekben zajlott. 
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Az özvegyasszonyok sokszor nyútjottak hiteleket: férjük halála után az örökséget 

legegyszerűbben úgy tudták megőrizni, illetve gyarapítani, ha gazdálkodás helyett 

kölcsönöket nyújtottak. A legnagyobb hitelezők között ketten is szerepelnek (összesen három 

özvegyasszony szerepel a kölcsönt nyújtók között). Egyikük, Fiáth Zsófia nem csak a 

kölcsönzött összeg miatt érdemel figyelmet, hanem mert a szerződések számában 

egyértelműen ő az első. Ami arra mutat rá, hogy nem csak alkalmilag nyújtott hiteleket, 

hanem valóban kiterjedt és állandó hitelforrást jelentett: az 1753 és 1772
372

 között megkötött 

29 szerződés 13 adós között oszlott meg, köztük grófok és bárók is, de nem kizárólagosan. 

Fiáth Zsófiának tehát egyrészt megvolt az a társadalmi nexusa, aminek révén arisztokratáknak 

is nyújthatott hiteleket, másrészt férje, Daróczy Ferenc 1743-as halála után maradt annyi 

vagyona, hogy azt hitelekkel kamatoztassa, harmradrészt hiteleinek átlagos nagysága 3200 

forint (a legnagyobb 20 000, a legkisebb tétel 100 forint), ami elüt a korábbi nagy arisztokrata 

hitelek méreteitől.  

 

17. táblázat – Fejér vármegye legnagyobb adósai 1740–1790 

Név Betáblázások száma Betáblázások összege 

Zichy család, gróf 23 331 200 

Lamberg család, gróf 20 330 520 

Cziráki család, gróf 26 319 850 

Amadé család, gróf 25 172 526 

Batthányi Fülöp gróf 9 170 000 

Hochburg Mária, Berényi Györgyné 1 110 000 

Berényi Erzsébet, gróf 6 91 000 

Lusinszky család, báró 6 88 000 

Schmidegg Tamás, gróf 6 57 005 

Feindl Kornél György 8 41 000 

Nádasdy Ferenc gróf 2 30 000 

Sajnovits család 5 24 200 

Nemes Péter és Halász Mária 3 23 000 

Ausperger Mária, gróf 2 18 000 

Összesen  142 1 806 301 

 Összes hitel és betáblázás  353 1 809 799 

 Arány (%) 40% 99,8% 

 Forrás: MNL FML IV.1.h; IV.32.d 
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 Fiáth Zsófia 1774-ben elhunyt Székesfehérváron; ennek ellenére a betáblázások között szerepel egy 1776-os 
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A 92 800 forint törvényes 6%-os kamata évente 5568 forint, ami ha nem is egy vagyon, de 

jelentős összeg. 36 000 forintról tudni, hogy kitáblázták, tehát minden bizonnyal 

visszafizették, de ez nem jelenti, hogy a többi hitel bebukott volna: azt csak akkor 

állíthatnánk, ha tudnánk, hogy a kamatokat sem fizették. Ezen információ hiányában viszont 

csak arra tudunk gondolni, hogy Fiáth Zsófiának megérte a kölcsönzés.A legnagyobb adósok 

egyértelműen az arisztokraták közül kerültek ki, és a lista gyakorlatilag le is fedi a teljes Fejér 

megyei kölcsönösszeget az adott időszakban, miközben a szerződéseknek még a felét sem 

érik el.  

A 18. századi hitelezésben tehát a legnagyobb hitelezők és adósok egyaránt az 

arisztokraták voltak, lényegében ők hiteleztek és kölcsönöztek, az intézmények teljesen 

háttérbe szorultak, feltehetően kisebb kihelyezhető tőkéjük miatt. Ugyanakkor nem szabad 

elfelejteni, hogy az adósok jelentős része, nagyjából 50%-a nem arisztokrata, tehát ők is 

hiteleztek és be is tábláztatták az adósságokat, jóllehet azok összegszerűen messze elmaradtak 

a főrangok által nyújtott kölcsönöktől. 

 

Csongrád vármegyében szintén az intézményi hitelezőkkel lehet kezdeni; ide soroltam a 

kincstári és megyei pénztárakat (például megyei árvapénztár, kórházi pénztár, az 

insurrectionalis kasszát, a vármegyei pénztárt stb.), a megyében jelentős gazdasági szerepet 

betöltő császári és királyi dohánygyárat (ezt elkülönítettem a kincstári hitelektől a közvetlen 

lokális érdekeltségei miatt), a nagykereskedőket, az árvahagyatékokat, az egyházi hiteleket, a 

csődtömegeket, illetve a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár és a Tiszaszabályozó Társaság 

pénzeit (16. táblázat).  

Ebből a meghatározásból a kereskedők kiesnének, azonban nem is minden kereskedő 

került az intézmények közé: kizárólag azok, akik országosan ismert nagykereskedők voltak, 

akik nagyarányú és kiterjedt hitelezéssel is foglalkoztak, és ezért szerepüket én már eltérőnek 

ítélem meg a korszakban megismert, a megtakarításokat kihelyező mentalitástól. A 

szakirodalom egyetért abban a kérdésben, hogy számos pesti nagykereskedő fordult a 

pénzváltás, illetve a pénzkölcsönzés felé,
373

 és majd az 1860–1870-es években estek ki ebből 

a banküzletből.
374

 Az egyik ilyen kereskedő-bankár cég Michael Lazar Biedermann üzlete. 

Biedermann több vállalkozásban is részt vett Magyarországon, például közösen bérelték 

Fejérváry Gáborral a vörösvágási opálbányát a Kamarától,
375

 1820-ban pedig váltóüzletet 
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nyitott Pesten.
376

 Nem csak Csongrádban, hanem Pest megyében is aktív hitelezői szerepet 

játszott, 1828-ban például 80 000 forintos kölcsönt nyújtott Festetich Lászlónak, aki még 

1845-ben is fizette ezen adósság után a kamatokat.
377

  

A másik cég, amelyik ebben a táblázatban a kereskedő-bankárok címszó mögé raktam, a 

Schuller és társa bécsi kereskedőház.  

 

18. táblázat – Csongrád vármegye intézményi hitelezői 1837–1848 

Név 

Betáblázások 

száma 

Betáblázások összege konvenciós 

forintban 

Kereskedő-bankárok 118 1 726 579 

Megye 340 311 304 

Kamara 26 195 390 

Egyháziak 165 166 138 

Dohány 37 74 417 

Tiszaszabályozó Társulat 5 65 000 

Takarékpénztár 21 22 080 

Árvák 68 9 713 

Csődök 11 7 406 

Kertészet 3 2 400 

   

Összesen 794 2 580 427 

Összes megyei  hitel és betáblázás 3214 4 319 764 

Arány (%) 25% 60% 
Forrás: MNL CsML IV.a. K 7 

 

Az összes, adott időszakban betáblázott hitel 60%-t különböző intézményi források 

teremtették elő, míg az esetek darabszámát tekintve mindössze 25% a nem magánszemélyek 

által nyújtott hitelek aránya. Toronymagasan kiemelkedik a listából a kereskedő-bankárok 

által nyújtott hitel összege, nem véletlenül. Ide tartozik ugyanis Michael Lazar Biedermann 

Károlyi Lajos grófnak nyújtott 1 200 000 forintos hitele, ami elég erősen rontja az arányokat, 

lévén az egész időszakban nem volt még csak ezt az értéket megközelítő hitel sem a 

megyében (ha megnézzük az 6. táblázatot, akkor a hitelek átlagértékeihez képest óriási a 

Biedermann-féle hitelből adódó eltérés). Ha ezt kivonjuk, mint jelentős és egyszeri kivételt, 

akkor 1 353 920 forintot kapunk, ami az összes betáblázott megyei hitelnek 32%. Így már 

jóval kiegyensúlyozottabb a kép. Még tovább árnyalható, ha a Schuller és társa bécsi 

kereskedőcég egyetlen, 490 000 forintos, szintén Károlyi Istvánnak adott hitelétől is 
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 Bácskai 1989: 80. 
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 MNL PML IV.3.i A Biedermann család Baranya megyében is hitelezett, a Batthyányi család is az adósuk 

volt: 1842-ben Biedermannék 150 000 ezüst forintos kölcsönt biztosította a grófi famíliának. 
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megtisztítjuk az adatsor, szintén abból a megfontolásból, hogy az átlagos 

kölcsönnagyságokhoz képest túlzottan magas érték, és így már csak 21%-t kapunk az 

intézményi hitelek összegeinek arányaként. Azaz az egyszeri kiugró értékektől megtisztított 

lista nagyjából azt az értéket mutatja, amit a Fejér megyei, annak ellenére, hogy közben eltelt 

50–100 év. A kereskedő-bankárokat azonban nem véletlenül hagytam benne a táblázatban: 

korábban ilyen jelentős összegeket senki nem kölcsönzött, ekkora összegek nem forogtak a 

hitelpicon. A 19. század első felében ez is megváltozott, ezért bár fel kell hívni a figyelmet rá, 

hogy ezek kiugró tételek, de mindazonáltal jelen voltak. 

Fentiekből adódik, hogy a többi hitelező magánszemély volt, vagyis a megyei hitelek 

nagyjából 70%-t (ha a Schuller-féle hitelt is levonjuk, akkor majdnem 80%-t) az áttekintett 12 

esztendő során magánszemélyek biztosították. Ezen magánszemélyek jogállása, hogy 

nemesek vagy nemtelenek voltak, már problémásabb, mert ezt a betáblázások nem adják meg, 

csak következtetni lehet rá, ha valamilyen titulust vagy megszólítást is kiírtak a név mellé. De 

nem állítható biztosra, hogy a titulus vagy megszólítás hiánya egyértelműen megerősítené az 

adós vagy hitelező nemtelen jogállását, így pontos számot itt nem lehet mondani.  

 

19. táblázat – Csongrád vármegye legnagyobb hitelezői 1837–1848 

Név Betáblázások száma Betáblázások összege 

Szász Coburg–Ferdinánd herceg 1 110 000 

Sina Simon 7 52 293 

Pallavicini Alfonz 11 33 000 

Bettelheim pozsonyi kereskedő 157 22 334 

Rajner Károly püspök 3 14 640 

Schossberger Simon kereskedő
378

 107 5 890 

   Összesen 286 238 157 

Összes hitel és betáblázás  3214 4 319 764 

Arány (%) 9% 6% 
Forrás: MNL CsML IV.a. K 7 

 

A legnagyobb, nem intézményi hitelezők között feltűnik néhány arisztokrata, de több 

kereskedő is. Ami sokkal meglepőbb, hogy a nagy összegű hitelek jóval kevésbé 

számottevők. A betáblázásoknál is kirajzolódott, hogy a csongrádi, 1830–40-es évekbeli 

átlagos összegnagyságok jóval kisebbek, mint voltak azok a 18. század második felében. Ez a 

tény már utalt arra, hogy megváltozott a hitelezési gyakorlat: a kisebb összegek váltak 

gyakoribbá. Ha megnézzük a betáblázások számát ebben a táblázatban, az is azt mutatja, hogy 
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 Schossberger Simon Vilmos (1797–1874) olaj- és dohány nagykereskedő. 
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több, kisebb összegű hitel kapcsolódik egy-egy hitelezőhöz, elsősorban a két kereskedőhöz, 

ami arra utalhat, akárcsak Fiáth Zsófia kapcsán, hogy a hitelkihelyezésük nem alkalmi volt, 

hanem rendszeres üzleti tevékenység. Bettelheim esetében 142 forintos átlagos hitellel 

számolhatunk, míg Schossbergernél 55 forinttal.  

 

20. táblázat – Csongrád vármegye legnagyobb adósai 1837–1848 

Név Betáblázások száma Betáblázások összege 

Károlyi Lajos gróf  35 1 326 518 

Károlyi István gróf 1 491 000 

Szász–Coburg Ferdinánd 2 220 000 

Kecskemét városa  8 135 000 

Szentes városa  4 44 460 

Csányi dohány 5 39 108 

Tisza Lajosné 3 36 000 

Szarvas városa  1 30 000 

Csányi kertészek 255 23 316 

Müller Ignácz főszolgabíró 11 20 696 

Sina Simon 1 5 968 

   Összesen 326 2 372 066 

Összes hitel és betáblázás 1815-ben 3214 4 319 764 

Arány (%) 10% 55% 
Forrás: MNL CsML IV.a. K 7 

 

Károlyi Lajos és Károlyi István nagyon magas adósságairól már volt szó, ahogyan arról is, 

hogy mennyire lehet vagy nem lehet ezeket a mindennapos hitelezések közé sorolni. Ami 

ebben a listában igazán feltűnő, az a Csányi kertészek 255 szerződése: a legaktívabb 

hitelforgalmat bonyolították az egész időszakban, sőt ezzel kiemelkednek a többi megye 

értékei közül is. A Csányi dohánykertészekkel minden valószínűség szerint megegyeznek, de 

mivel a mutatókönyv elkülönítette őket, a biztonság kedvéért én is szeparálva illesztettem be 

őket a táblázatba, a szerződések számán amúgy sem sokat változtatott volna az összevonás, az 

értékén annál inkább. Az előző, a legnagyobb hitelezőket bemutató 19. táblázatban két 

szereplő igen nagy hitelforgalmat bonyolított: Bettelheim és Schossberger. A Csányi 

kertészekkel összevetve kiderül, hogy a kertészeknek ők voltak a hitelezőik, vagyis a 

kertészek a betáblázások szerint egyáltalán nem vették igénybe a személyes hitelezés 

megszokott forrásait, hanem helyettük a kereskedői hitelekhez fordultak csak és kizárólag. 
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A Pest megyei elemzéshez a rendelkezésre álló két forrást, tehát a kimutatásokat és a 

mutatókönyveket egyaránt felhasználtam.  

Először lássunk egy összefoglaló táblázatot a kimutatások alapján: ez ugyan nem fedi le a 

teljes betáblázási anyagot, de valamivel hosszabb időszakot fog át, mint a mutatókönyvek 

anyaga, és a saját határain belül teljesnek mondható. Ennek megfelelően az összesített 

összegek a táblázat alján csak a kimutatások összegeit tartalmazzák, a mutatóké ettől eltér 

(ahogy azt már korábban is láttuk a III.5. fejezetnél). Ugyanúgy, mint korábban, a 

kimutatásokból készült táblázatokat csak annak kapcsán használom, hogy a tendenciákat egy 

másik forrás segítségével is megvilágíthassuk; de a számadatok csak kell óvatossággal és 

fenntartással kezelhetők. 

 

21. táblázat – a Pest vármegyei adósok és hitelezők a Pest megyei kimutatások 

alapján 1771–1857 

Adósok Szám % 

Adóslisták száma 276 

 Női adósok 20 5 

Özvegyasszonyok 12 60 

Arisztokraták 42 15 

Arisztokrata nők 4 95 

   Hitelezők 

  Hitelezők száma 1966 

 Nők 316 16 

Özvegyasszonyok 15 5 

Arisztokraták 142 7 

Arisztokrata nők 45 32 

Intézmények és csődtömegek száma 235 12 

 
Összegek 

 Intézmények által kihelyezett hitel 5 181 369 26 

Magánszemélyek által kihelyezett hitel 20 129 676 73 

Nők által kihelyezett  hitel 1 128 126 6 

Arisztokraták által kihelyezett hitel 4 093 926  16 

Összes kimutatásokban betáblázott összeg  25 311 045 

 Összes kimutatásokban kitáblázott összeg 11 481 750 45 
Forrás: MNL PML IV.3.i  

 

A legelső rubrika a betáblázási jegyzőkönyveket mutatja, tehát nem az adósokat: egy-egy 

jegyzőkönyv ugyanis nem feltétlenül csak egy személy ellen szól, akár egy egész család vagy 

nemzetség ellen is be lehet tábláztatni, például Morlin János és felesége, Juhász Rozália, 

továbbá fiaik, Morlin János, Imre, József és Zsigmond ellen, vagy például az Ürményi 
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nemzetség ellen.
379

 Nőkből is többen tűnnek fel, mint 20, de én csak azokat soroltam ide, akik 

egyedül, vagy esetleg lányukkal vállalták az adósságot, férfi bevonása nélkül. Számarányuk 

alapján körülbelül 5%-t alkotnak, és közülük, azaz a 20 nőből 12 özvegy volt. Máshogy 

alakult az arány a hitelezők női oldalán, mert bár ott 16%-ot képviseltek, az özvegyek jóval 

kevesebben voltak, arányuk mindössze 5%, tehát majdnem pontosan megfordult a helyzet. Az 

özvegyek férjük halála után próbálkozhattak a pénzüket valamilyen formában forgatni, illetve 

életjáradék fejében is nagyobb összegeket hitelezhettek, ez magyarázza magas 

számarányukat, éppen úgy, ahogyan azt más kutatások is megerősítették,
380

 vagy ahogyan mi 

is láttuk Fiáth Zsófia hitelezése kapcsán. 

A magánhitelezők és intézményiek súlya közti különbség önmagáért beszél, mind az 

összegeket, mind az eseteket illetően. Ha megnézzük közelebbről az egyik legnagyobb adós 

Beleznay-család hitelezőit, közöttük nem meglepő módon leginkább magánszemélyek 

fordulnak elő, de nem kizárólagosan; kaptak kölcsönt Kecskemét városától, a „Ráckevi és 

Lacházi közönség”-től, valamint a Haditanács pénztárától is. A magánszemélyek döntő súlya 

azonban vitathatatlan: továbbra is a Beleznayakat nézve 194 hitelezőjük közül csak 11 nem 

magánszemély (azaz körülbelül 6%). Összeg szerinti súlyuk alapján az 1 839 634 forintból 84 

153 forint származik városi és más intézményi forrásból, százalékban tehát az esetszámhoz 

képest egy kicsit még rosszabb arányban, alig 5%-ban képviseltetik magukat.
381

  

A 22. táblázat a legtöbbet hitelező intézményeket sorolja fel, összegek szerinti sorrendben, 

de elkülönítettem a négy utolsót, amelyeknél rögtön kitetszik, hogy nagyon rövid idő alatt 

nyújtottak a többihez képest rendkívül nagy kölcsönt. Talán nem véletlenül: a négy közül az 

Arnstein und Eskeles, illetve a Stametz bankházakat a személyes hitelezésből az átmenet felé 

mutató hitelforrások képviselőinek tekinthetjük, míg a másik kettő már kifejezetten modern 

intézmény. Fontos tényező, hogy mind az Arnstein und Eskeles, mind az Osztrák Nemzeti 

Bank csak egyetlen egy adós betáblázásai között jelent meg: Grassalkovich Antal hercegnél. 

Az 1816-ban létrehozott Osztrák Nemzeti Bank állambankári szerepet töltött be, így 

leginkább az osztrák állammal volt kapcsolata
382

, de több más tevékenység közt letétek 

megőrzésével is foglalkozott. 

 

 

                                                           
379

 MNL PML IV.3.i 
380

 Glósz 1991: 36.; Spira 1963: 350. 
381

 MNL PML IV.3.i 
382

 Kövér 2002a: 205. 
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22. táblázat – Pest vármegye legnagyobb intézményi hitelezői a kimutatások alapján 

1767–1857 

Intézmény neve Időszak Betáblázások 

összege 

Betáblázások 

száma 

Adósok 

száma 

Politico Fundationalis Cassa 1810–1844 

777 840   

(727 920) 33 15 

Egyháziak 1767–1851 

486 896  

(328 678) 161 64 

Csődtömegek és hagyományok 1793–1854 395 244 (32 486) 104 55 

Kamara 1770–1855 

270 352  

(142 572) 15 10 

Ludovica Academia 1810–1841 

89 000  

(35 600) 5 5 

Árvapénztárak 1799–1850 

67 447  

(39 890) 73 42 

Nemzeti Múzeum 1810–1821 64 800 4 2 

Pesti Vakok intézete 1829–1850 61 000 26 7 

     Stametz J.H. 1842 1 550 000 1 1 

Osztrák Nemzeti Bank 

1824–1825, 

1838 1 050 000 3 1 

Arnstein und Eskeles 1819 600 000 1 1 

Pesti Hazai Első 

Takarékpénztár 1840–1857 442 102 53 31 
Forrás: MNL PML IV.3.i  

 

Pontosan ez utóbbi tevékenység jelenik meg a pest megyei betáblázások közt is: 

Grassalkovich Antal herceg azon adósleveleinek egy részéről van itt szó, amelyeket a Stametz 

J. H. és társai bankház állított ki, és a herceg parciális obligációs kibocsátásainak nyújtottak 

fedezetet.
383

 Az Osztrák Nemzeti Bank mint letéteményes jelenik tehát meg, és nem mint 

közvetlen hitelnyújtó. Az Arnstein und Eskeles 600 000 forintja is épp ilyen parciális 

obligáció, csak itt nem volt letéteményes, helyette tanúzták a kötelezvényt. A két esetből az 

mindenképpen megállapítható a külföldi hitelek kapcsán, hogy nem tekinthetjük őket 

általános tényezőknek a hitelpiacon: csak az arisztokraták számára biztosítottak hitelforrást. 

Ugyanakkor számszerűleg tekintélyes összeget biztosítottak, épp ezért azt sem lehet állítani, 

hogy jelentéktelen szerepük volt, ellentétben például a baranyai adatokkal.
384

 Hasonlóan 

parciális obligációs kölcsön volt a Stametz-féle is, csak éppen nem Grassalkovich-nak, hanem 

Orczy György bárónak. 

                                                           
383

 Nagy 1972; Lanier 1995a; Lanier 1995b. 
384

 Varga 1958 :31. 
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Egészen más a helyzet a Pesti Hazai Első Takarékpénztár esetében. Működésének 1840-es 

kezdete után egyre nagyobb súllyal vett részt a hitelkihelyezésben. Egyrészt jóval nagyobb 

időintervallumban nyújtott hiteleket, másrészt 31 különböző adóst találunk az ügyfelei között, 

amely értéket összevetve a többivel, egyértelművé válik, hogy fokozatosan egyre jelentősebb 

szerepet nyert a megye hitelpiacán.  

 

A másik Pest megyei forrásból, a mutatókönyvekből két évet választottam ki, 1815-t és 

1848-t. Ezen évek esetében rendelkezésre állt név szerint a teljes adós-hitelező állomány, és a 

Pest megyei időszak két végpontján helyezkednek el, de nem a legszélén. Egyik év sem 

tekinthető külső behatásoktól mentesnek: 1815-ben még tarthatott az első devalváció hatása, 

1848-ban pedig a forradalom hatásai lehettek befolyással a hitelezésre. Azonban jelen 

vizsgálatban a hitelezésnek nem a mértékét, hanem a szereplőit keresem, és meglátásom 

szerint mind a két év alkalmas ilyen szempontú áttekintésre.  

 

23. táblázat – Pest vármegye intézményi hitelezői 1815 

Név 

Betáblázások 

száma 

Betáblázások összeg konvenciós 

forintban 

Csődtömegek 5 22 000 

Vármegye 1 20 000 

Budai árvák kasszája 3 8524 

Egyháziak 7 3780 

Budai zsidó közösség pénztára 1 3000 

Kamara 1 3000 

Budai szegények kasszája 8 600 

Óbudai szegények pénztára 4 330 

   

Összesen 30 61 234 

Összes hitel és betáblázás 1815-ben 236 509 968  

Arány (%) 13% 12% 
Forrás: MNL PML IV.3.a.4 

 

Az intézményi hitelezők 1815-ben összesen 12%-át adták a megyei betáblázott 

hitelezésnek, és majdnem pontosan ugyanekkora az arányuk a betáblázások számában is. 

Vagyis a 19. század elején egyáltalán nem lehet jelentős intézményi hitelezésről beszélni a 

megyében. Viszonylag kevés típusú intézmény vett részt a kölcsönzésekben, kevés 

alkalommal csak nagyon kis összegekkel.  
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24. táblázat – Pest vármegye legnagyobb hitelezői 1815 

Név Betáblázások száma Betáblázások összege 

B. Ezban 1 27 000 

Rigyiczai  János 1 22 000 

Prónay Dénes és Luka Theresia 1 20 000 

Albert herceg 1 20 000 

Sívó János, tiszttartó 1 17 000 

Bernáth György 1 16 000 

Hummel Antal 1 14 489 

Janics Miklós 1 12 500 

Elkám Binkász 1 12 000 

Andrásy  Krisztina, Győry Ferencz 

gróf özvegye  

4 12 000 

Juhász György 6 11 400 

Hirschl Jakab Selig 1 10 900 

Simon Lőbl 1 10 000 

Deák János 1 10 000 

 

 

 Összesen 14 215 289 

Összes hitel és betáblázás 1815-ben 236 509 968  

Arány (%) 6% 42% 
Forrás: MNL PML IV.3.a.4 

 

A magánszemélyek átal nyújtott hitelek jóval jelentősebbek voltak: a legnagyobbak, azaz a 

10 000 forint felettiek az összes azévi hitel 42%-t adták. Mivel egy évről van szó, nem 

meglepő, hogy a legtöbb hitelezőnél csak egy-egy kölcsönszerződés szerepel, de mégis van 

kivétel: egy özvegyasszony, Andrásy Krisztina, aki négy hitelét tábláztatta be csak ebben az 

egyetlen évben, átlagosan 3000 forint értékben, és Juhász György, aki hat alkalommal 

tabuláltatott.  

A legnagyobb adósok listájának (25. táblázat) elején 1815-ben nem csak arisztokraták 

találhatók, például szerepel köztük egy fakereskedő is. Mivel itt kiugró érték nem szerepel, az 

összes hitelezésben a legnagyobb adósok 63%-a mutatja, hogy ebben az évben még a 

nagyobb adósságok domináltak. 
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25. táblázat – Pest vármegye legnagyobb adósai 1815 

Név Betáblázások száma Betáblázások összege 

Vida László 6 32 243 

Pohl Ferentz és Kranvaliku Sófia 

hitvese 1 

27 000 

Vartensleben Károly gróf 6 25 000 

Hugonnay Zsigmond gróf 1 22 000 

Szarka Sámuel fakereskedő 3 20 700 

Géczy István és Balogh Karolina 

hitvese 

1 20 000 

Majláth János 1 20 000 

Vida László 1 20 000 

Balogh Jusztina, Andrásy István úr 

hitvese 

1 

17 000 

Nedeczky Anna és Rosti Pál 1 16 000 

Beleznay Sámuel gróf 3 15 515 

Sinnern Antal 1 14 489 

Kornhoffer György és felesége 1 12 500 

Kadlburger Mihály és Deutsch Anna 

hitvese 

1 12 000 

Jankovics Miklós 4 12 000 

Bőthy Vincze 2 11 730 

Szelke Abeles 1 10 900 

Czenner Mátyás és Czenner Ábrahám 1 10 000 

 

 

 Összesen 36 319 077 

Összes hitel és betáblázás 1815-ben 236 509 968  

Arány (%) 15% 63% 

Forrás: MNL PML IV.3.a.4 

 

1848-ra sem lett nagyobb az intézményi hitelezések aránya (26. táblázat), a 8% még 

kevesebb is, mint az 1815-ös 12%. A csökkenés annak ellenére történt, hogy jóval több fajta 

intézmény működött, sőt megjelentek az első hitelintézetek is a megye hiteléletében: a Pesti 

Hazai Első Takarékpénztár és a Budai Takarékpénztár. Előbbi 23 szerződése ráadásul mind 

ebben az egyetlen, illetve a megelőző évben köttetett, a takarékok ugyanis minden esetben 

rövid időn belül intabuláltatták a kölcsöneiket. 
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26. táblázat – Pest vármegye intézményi hitelezői 1848 

Név Betáblázások száma Betáblázások összege 

Árvapénzek 170 56 340 

Magyar állam 1 50 000 

Egyháziak 136 32 976 

Budai Takarékpénztár 3 18 000 

Csődtömegek 27 12 760 

Pesti Hazai Első Takarékpénztár 23 9720 

Ráckevei uradalom 1 4800 

Pesti vakok intézete 2 4000 

Egyéb 14 7548 

   Összesen 377 196144 

Összes hitel és betáblázás 1848-ban 1285 2 570 933 

Arány (%) 29% 8% 
Forrás: MNL PML IV.3.a.4 

 

A kiemelkedően sok szerződés megerősíti, hogy a takarékok gyorsan népszerűekké váltak, 

de csak kisebb kölcsönök esetében, a két pénztár által kihelyezett együttes összeg sem éri el 

az egyháziak vagy az árvapénzekből nyújtott pénzek mennyiségét. 

 

Az 1848-as adósok közül (27. táblázat) Viczay Károly gróf messze felülmúlva a többieket 

áll az első helyen. Mindegyik adósságát május elején intabulálták hitelezői, és mindegyik 

adósság 1845 és 1848 között keletkezett: Viczay gróf a Grassalkovich család 1841-es fiági 

kihalása után megörökölte uradalmaikat, de nem tudott mit kezdeni az adósságokkal terhelt 

birtokokkal, így meg is szabadult a korántsem dús örökségtől, 1851-ben eladta 7,3 millió 

forintért báró Sina Györgynek. Viczay kölcsönei ennek az időszaknak a nehézségeit mutatják, 

a májusi egyesített betáblázások pedig azt, hogy hitelezői az április törvények után talán úgy 

érezték, megingott a visszafizetéseik biztonsága.  

Ha Viczay óriási intabulált adósságát nem vesszük figyelembe, akkor nem 70, hanem 

mindössze 17%-ra mérséklődik a legnagyobb adósok részesedése az összes adósságban: azaz 

a kisebb összegű, de nagy számú adósságok domináltak a Pest megyei hitelezésben 1848, 

jóval inkább, mint 1815-ben, amikor még a nagyobb adósok kölcsönei magukban kitették a 

megyei hitelezés 63%-t.  
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27. táblázat – Pest vármegye legnagyobb adósai 1848 

Név Betáblázások száma Betáblázások összege 

Viczay Károly gróf 42 1 366 000 

Károly István gróf 7 70 000 

Prónay Albert báró 4 38 251 

Orczy György báró 2 38 100 

Kállay Péter földesúr 2 34 580 

Mocsáry Franciska 18 22 381 

Blaskovich Sándor ügyvéd 1 20 000 

Pintér Carolina 1 20 000 

Ráday Gedeon gróf 3 20 000 

Sütő József birtokos 3 18 600 

Beretvás György birtoks 2 16 000 

Rákóczi János 4 15 580 

Bernáth Klára birtokosnő 1 15 000 

Pirniczer Sigmond 3 15 000 

Jankovich Lőrincz 1 12 800 

Tencz Ferencz kőmíves 3 12 102 

Vécsey Károly gróf 1 10 805 

Jánisch Jósef 1 10 000 

Jurkovits László 1 10 000 

Gomper Teréz 1 10 000 

Gombay Carolina 1 10 000 

Huszár Kálmán 1 10 000 

   Összesen 103 1 795 199 

Összes hitel és betáblázás 1848-ban 1285 2 570 933 

Arány (%) 8% 70% 
Forrás: MNL PML IV.3.a.4 

 

De vajon a kis összegű, de nagy tömegű hitelezésnek kiktől eredt a forrása? Azt már 

megállapítottuk, hogy magánszemélyek, az intézményi hitelezés önmagában soha nem tudta a 

teljes hiteligényeket kielégíteni, még csak megközelítően sem.  

A problémát az jelenti, hogy alig néhány hitelezőt vagy adóst lehet beazonosítani. Néha 

feltüntették a jogállást a titulusok megadásával, de ha valaki a bene possessionati tagjai közé 

tartozott, az már nem derül ki a rubrikákból. A jogállási bizonytalanságot a szakmák alapján 

sem lehet feloldani, mert bár néha megtalálható az adós szakmája, de a hitelezőjét soha nem 

írják ki. A szerződések résztvevőinek beazonosítása még egy könnyebben áttekinthető és jobb 



149 
 

lehetőségekkel bíró városi anyagban is nehézkes és nem lehet teljes,
385

 megyei szinten a 

helyzet még rosszabb.
386

 Ezért kénytelen vagyok a szakirodalomra hagyatkozni.  

Tóth Tibor a jóval kisebb méretű, és jóval kevesebb adóst tartalmazó somogyi betáblázás 

szereplőit egyéb források segítségével képes volt több-kevésbé azonosítani, és ennek 

eredményeként a nemesség túlnyomó dominanciáját állapította meg a megyei hitelezésben: a 

nem-nemesek a hitelezés 8,1%-ban vettek részt, összegszerűen pedig csak 2,5%-ban. A 

megye legjelentősebb gazdasági potenciálját szerinte a köznemesség adta: egyfelől képesek 

voltak tőkék felhalmozására, másrészt a hitelek 38%-hoz ők jutottak hozzá.  

A 18. századi Fejér megyét tekintve egyértelmű a fenti táblázatokból az arisztokrata hitelek 

és adósságok túlsúlya. De az arisztokrácia mind Csongrádban, mind Pest megyében 

visszaszorult a 19. század közepére a hitelezésben, akármelyik oldalát is nézzük a 

kölcsönöknek. Egy-egy kiugró hitel miatt kerülhettek első helyre, de már csak az adósok 

listáján, és ott is inkább a kivételt jelentik, mert a hitelezés nagyobbik része rajtuk kívül 

bonyolódott. A Pest megyei kimutatásokból készült táblázatok ugyanezt erősítették meg. 

 

A három megye adósainak és hitelezőinek összevetésének egyik eredménye, hogy az 

intézményi hitelezés korántsem játszott akkora szerepet sem a 18., sem a 19. századi 

személyes hitelezésben, mint azt általában gondolni szokták, súlyuk 20% körül mozgott, de 

Pest megyében a 19. század közepén csak 8% volt. Sokkal meghatározóbb volt a 

magánszemélyek által nyújtott hitelek mértéke, ahogyan az adósok is főként magánszemélyek 

közül kerültek ki.
387

 Ezek a magánszemélyek pedig, más kutatások alapján főként a nemesség 

tagjaiból tevődtek össze. Némileg anakronisztikusan ugyan, de azt is mondhatnánk, hogy a 

hitelpiac demokratizálódott: míg korábban az arisztokrata hitelek domináltak, a 19. század 

közepére már az alacsonyabb jogállásúak hitelei (és adósságai) alkották a hitelélet nagyobbik 

részét. 

A másik jellegzetesség, amit a táblázatokból kiolvashattunk, hogy fokozatosan egyre 

nagyobb jelentőséget nyertek a kisebb hitelek, és egyre több hitelező és adós lépett színre. 

Pest megyében 1815-ben a legnagyobb adósok hitelei képviselték az adósságok több mint 

felét, ez 1848-ra (Viczay hiteleinek kiszűrésével) 17%-ra csökkent. A  két év nem jelenthet 

teljesen biztos bázist minden megállapítás teljes alátámasztárásra, de a vizsgálat így is 

rávilágíthat, hogyan alakult át a 19. század első felében a személyes hitelezés rendszere. Ez a 
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rendszer sem állt monolit tömbként a gazdasági és társadalmi változások közepette, hanem 

megpróbált, ugyan lehetőségeihez mérten, de reagálni azokra.   

 

IV.2 Közvetítők 

 

A következőkben a vármegyei színteret felváltjuk Pest városával: továbbra sem áll 

szándékomban a városi hitelezésben elmerülni, mert az egy újabb dolgozat témája lehetne. De 

van egy olyan jelenség, amit egyelőre csak a városhoz, egészen pontosan Pesthez sikerült 

kötni, megyei szinten nem találtam nyomát, annál viszont sokkal fontosabb a korszaknak a 

hitelezéshez kapcsolódó mentalitását és viszonyát is tekintve, hogy kimaradjon. Ráadásul az 

eddigi kutatások által teljesen elhanyagolt téma, ezért tartom fontosnak, hogy a 

hitelközvetítőkről is szó essen. 

Általában úgy gondoljuk, hogy az ipari forradalom előtt a hitelezés személyes volt, azaz a 

tranzakciók nagy része rokonok és ismerősök között zajlott, tehát a hitelhez szükséges 

bizalom a személyes vagy társadalmi kapcsolaton nyugodott. Aztán létrejött a személytelen és 

kapitalista hitelpiac, amelyben nem is ismeri egymást a hitelező és az adós, a bankokon 

keresztül zajlik a hitelezés jelentős része. A kétféle hitelpiac abban mindazonáltal nagyon 

hasonlít egymásra, hogy mindkettőben fontos szerepet játszik az információ. Csakhogy míg a 

19. század második felétől az információ megszerzését a bankok vállalták magukra (pl. külön 

információgyűjtő osztállyal), addig a bankok előtt elvileg ilyesféle szolgáltatásra nem volt 

szükség, épp a személyes jellegből adódóan. Az ún. személyes piacnak pont az az egyik 

attribútuma, hogy a felek ismerik egymást és ezért pontosan tudják, mennyire bízhatnak meg 

a másikban. A hitelező és az adós közti üzlet kockázatát (és vele a tranzakciós költséget) 

jelentősen befolyásolja a bizalom mértéke: ha ismerik egymást, akkor a bizalom nagyobb, a 

kockázat kisebb. A 19. század első felében a szaporodó betáblázások, tehát a kölcsönök egyre 

növekvő arányú bebiztosítása arra utal, hogy a hitelezés ezen korszakában (vagy annak vége 

felé) a hitelezők már biztosítékot akartak kapni arról, hogy valamikor majd viszontlátják a 

pénzüket, vagyis a bizalom valamiért megbillent.
388

    

Már volt szó Clifford Geertz 1978-as tanulmányáról,
389

 és az abban taglalt információs 

hozzáférésről, illetve a piaci szereplők lehetőségeket kereső viselkedéséről. A Hoffmann–

Postel-Vinay–Rosenthal szerzőhármas a 18. század végének párizsi hitelezését vizsgálta az 
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ottani közvetítők szerepén (és megmaradt forrásain) keresztül, vagyis a vizsgálat bázisát a 

párizsi hiteléletben egyre nagyobb szerepet játszó közjegyzők jelentették.
390

 Amit a 

közjegyzők nyújtottak az nagyon röviden összefoglalható. A korabeli Franciaországban sem 

létezett pontos és minden birtokra kiterjedő nyilvántartás. Azaz minden kölcsön esetében 

bizonytalan volt, hogy a hitelért cserébe biztosítékul felajánlott adott ingatlanra van-e már 

jelzálog bejegyezve. Az adósok eladhatták birtokukat anélkül, hogy ezt a hitelezők tudták 

volna. Ez persze jócskán megnehezítette a hosszú lejáratú, akár generációkon keresztül is 

áthúzódó hitelek létrejöttét. Erre a problémára jelentettek megoldást a közjegyzők. Tisztában 

voltak a felek pénzügyi viszonyaival, mert hozzáfértek a házassági szerződésekhez, 

végakaratokhoz, eladási és kölcsönzési szerződésekhez. Egymás között is megosztották az 

információkat, ezért szinte mindig akadt közjegyző, aki ismerte az érintettek viszonyait. Így 

még egyfajta verseny is kialakult köztük, ami tovább csökkenthette a visszaélések számát. 

Ennek ellenére egy-egy család vagy személy általában ragaszkodott a már bevált jegyzőkhöz, 

ami arra utal, hogy a nótáriusok is megértették a bizalmi alapon működő rendszer alapvető 

fontosságát (jóllehet, ettől még minden bizonnyal akadtak visszaélések). 

Az ipari forradalom előtti francia fővárosban mind a kölcsönzők, mind a hitelezők 

rendszeresen fordultak a közjegyzőkhöz, vagyis a közjegyzők mobilizálták a pénzt: nem ők 

adták, viszont összekapcsolták az érdeklődő feleket, és így óriási összegeket tudtak 

megmozgatni.  Nem azért, mintha ők folyósították volna a pénzt a kölcsönökhöz, hanem mert 

pozíciójuknál fogva kiterjedt adatbázissal rendelkeztek. Szerepük egyszerre volt személyes és 

személytelen; személyes, mert az ő információikra épített mind a két fél, és személytelen, 

mert a hitelező és az adós többnyire nem ismerte egymást.  

Hasonlóan Párizshoz, Magyarországon is már a bankok megjelenése előtt megszületett az 

igény a pénzügyi-, és vele együtt az áruközvetítői feladatok iránt, de ezt a feladatot nem 

hivatalos közjegyzők, hanem az ún. alkuszok
391

 látták el. A továbbiakban róluk lesz szó, 

miközben a vizsgálatukkal talán pontosabb képet nyerhetünk a rendi Magyarország 

hitelpiacának működéséről is. 
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Az 1898-as Közgazdasági Lexikon
392

 alkusz címszó alatt a következő meghatározást adja: 

„[…] aki kereskedelmi ügyletek megkötésének közvetítésével iparszerüleg foglalkozik”. A 

szócikk megkülönbözteti a teljesen szabadon dolgozó alkuszokat a hatóságilag szabályozott 

tőzsdealkuszoktól, de történelemi visszapillantást nem ad, így a 19. század elejének 

helyzetéről nem nyújt információt.  

A Zsidó lexikon ezzel szemben már sokkal inkább a kérdéses időszakot érinti. A 

következőt írta a hajhász szócikk alatt 1929-ben Zsoldos Jenő:  

 

„A XIX. sz. negyvenes éveiben a magyar társadalom valósággal a zsidó egyéniség megtestesülését 

látta a hajhászoknak nevezett ügynökökben, akik tőkét szereztek maguknak és uzsoráskodtak. Még 

az irodalomban is megvetéssel és gúnnyal szóltak róluk: Nagy Ignác, Gaal József, Bernáth Gáspár, 

Szigligeti Ede stb. A magyar zsidókat bántotta ez a hang és 1846. (sic)  társulatot alapítottak, 

melynek tagjai arra kötelezték magukat, hogy azzal, akit egyszer uzsoráskodási bűnön kaptak, nem 

társalognak, maguk mellett meg nem tűrik és őket «megvetés és utálat tárgyává teszik».”
393

  

 

A Zsidó lexikon szócikke tehát összemossa az alkuszt/hajhászt az uzsorással, aminek 

eredetét egyrészt a korabeli (1840-es évekbeli) társadalom nehezen megfogható általános 

véleményében láttatja, másrészt viszont kiderül, hogy forrása saját hivatkozása alapján is az 

1840-es évekbeli irodalmi vélekedés volt. Adja magát, hogy az alkuszokat először tehát az 

irodalmi munkák/munkák segítségével próbáljuk megtalálni.
394

  

 

Nagy Ignácnak eredetileg a Honderűben jelent meg A hajhász című karcolata.
395

 Az írásból 

kiderül, hogy a hajhászok gyakorlatilag mindenesek, nem csak pénzekkel foglalkoznak. 

Bármit beszereznek, de azért minden esetben a pénz körül forog a tevékenységük. Nagy pedig 

éppen a különböző pénzügyi visszaélésekre hegyezi ki az írását, ezeken keresztül mutatja be a 

tipikusnak tekinthető hajhász karriert. A tipikus karrier helyett talán helyesebb tökéletes vagy 

sikeres karrierről beszélni, hiszen az egész leírás a meggazdagodásról szól. Legalulról indul a 

karrier, a gyufaárus szintjéről, ahol a tipikus leendő hajhász megkezdi működését. A 

következő állomások között szerepel a sorsjegyárusítás, a szállás-kommendálás, a végállomás 

pedig a megállapodott, saját pénzéből hiteleket nyújtó tehetős vagy akár gazdag tőkepénzes 

állapot. A karrier során szerepel még zálogtevékenység, árverési csalás, házassági 
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haszonlesés, vagyis morálisan többnyire negatív előjelű tevékenységek: Nagynak ezek az 

igazán fontos stációk, hiszen célja a hajhászok másokat kihasználó, és a csalások sorozatára 

épülő üzletelésének bemutatása. 

Ami miatt ez a szöveg érdekes, túl azon, hogy szándékán kívül érzékletes leírást ad a 

korabeli társadalom hiányos pénzügyi ismereteiről, az a hajhász közvetítői tevékenysége. Az 

összes esetben, amelyet Nagy leír, a legszembetűnőbb az alkusz közvetítő szerepe. Olyan 

tevékenységet végez, amely minden bizonnyal létezett korábban is – épp a Geertz és az 

amerikai-francia szerzőhármas tanulmányában tárgyalt aszimmetrikus információs helyzet 

miatt –, de ekkora már bevett  és törvényben szabályozott szakma lett. Ahogy már említettem, 

ha nincs csalás és visszaélés az ügy során (azaz Nagy egyoldalú megítélését kicsit 

félretesszük), akkor az alkusz tevékenysége érdemben képes az ügyfelek tranzakciós 

költségeit csökkenteni, vagyis időt, energiát, és akár pénzt is spórolhatnak vele.  

Hasonló leírást ad a közvetítőkről (Kolgyári) Császár Ferenc az Aradi vészlapokban, Az 

alkuszok címmel.
396

 Munkája sok szempontból nagyon hasonlít Nagy írására,
397

 de mivel 

Császár jogász volt és kifejezetten váltóügyekkel is foglalkozott,
398

 a hangsúlyt is máshova 

helyezi. Kiemeli, hogy az alkuszok tevékenységét szabályozó törvény megszületése óta még 

többen is lettek a hajhászok, de ennek oka csak az, hogy nincs kereskedés és nincs hitel. Ő is 

elsősorban a visszaéléseket sorolja fel a művében, az alkuszok szerepét viszont – Naggyal 

szemben – kifejezetten alapvető fontosságúnak ítéli:  

 

„… az alkuszok a mai időben már azon láncszem, melly az egész ismert és nem ismert világ népeit 

összefűzve tartja, azon szükséges mészhomok, melly nélkül a birodalmak nagy épitménye minden 

oldalról ingadoznék; azon örökvándor zsidó, ki a széles nagy világon mindenütt s mindig jelen van, 

kezdettől végig, a nap és éj minden perczében, végre azon vegyitő elem, melly nélkül a mai 

kereskedő pénzvilágban már semmi sem történhetik meg, még csak egy valamire való – vagy, a 

mint szokták mondani, egy becsületes – bukás sem.”
399

 

 

További irodalmi munkák elemzésétől most eltekinthetünk, lényegüket tekintve újat nem 

tesznek hozzá az eddigiekhez. Érdemes inkább más forrásokat keresni. 
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Szintén narratív, de kevésbé irodalmi forrás például Franz Schams Pestről írt 1821-es 

munkája, amelyben található pár oldal az alkuszokról („Die Sensalen oder Zubringer”) is.
400

 

Egyértelműen az eladók és vásárlók közti közvetítő tevékenységüket emeli ki, legyen szó az 

üzletben akár ingatlanokról, akár üzleti pénzügyekről. Ugyanakkor azt is hozzáteszi, hogy 

igazi hites alkuszokat („beeidete Sensalen”), amilyenek Bécsben is vannak, Pesten nem találni 

(tehát hiányolja a hatósági engedélyezést), ezért jobbnak tartja a Zubringer megnevezés.t
401

 

Schams sem tudja elkerülni az általánosítást, amikor a tevékenységükről beszél, és a korábban 

említett szerzőkhöz hasonlóan ő is megpróbálja megbecsülni a csoport felekezeti összetételét.   

Szerinte a zsidó és nem zsidó alkuszok arányára Pesten hat az egyhez. Nagy Ignác 1844-es 

véleménye szerint kizárólag zsidók álltak alkusznak,
402

 Császár ezt nem állította 

egyértelműen, nála keresztények és nők is végeztek alkuszi munkát, bár az általa leírt 

„tipikus” csalást is zsidó alkuszok követték el.
403

 

Az alkuszokról alkotott kép azonban nem függött a véleményalkotó vallásától; Löw 

Leopold főrabbi Kossuthtal keveredett vitába 1844-ben a Pesti Hírlapban a zsidóság 

asszimilációjáról. Kossuth álláspontja szerint a zsidóknak fel kellene adniuk a szokásaikat, 

csak így lehet remélni a beolvadásukat. Löw viszont épp erre a totális asszimilációs 

elképzelésre reagált a következőképpen: „Vagy gondolná-e Ön, hogy p.o. Mendelssohn nem 

volna-e méltó a polgári jogra, mivel disznóhúst sohasem evett, s hogy az aljas [kiemelés 

tőlem – S.Sz.] pesti hajhász e jogra méltóbb, mivel sódart eszik?”
404

 A sódar egyébként 

visszatérő eleme az alkuszokról alkotott képnek, megjelenik Nagy Ignác már említett A 

hajhászában is, amikor azt írja, hogy az alkusz már „annyira haladt a józan polgárosulásban, 

hogy a sódarhoz derekasan hozzálát”.
405

 Az alkuszokat (és kifejezetten a zsidó alkuszokat) a 

kortárs vélemények tehát valahová a társadalom határára csúsztatják ki; sehova nem tartoznak 

igazán, pontosabban mindenki igyekszik elhatárolódni tőlük, ugyanakkor tevékenységük 

létjogosultságát többnyire nem kérdőjelezik meg. Más források talán képesek a képet tovább 

árnyalni. 
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Az 1840. évi XIX. törvénycikk foglalkozott először az alkuszok tevékenységének 

szabályozásával.
406

 A hivatalos álláspont szerint a kereskedelmi testület felvételi vizsgájának 

(ahol a különböző árufajták tulajdonságainak, illetve a különböző mértékegységek ismeretét, 

valamint könyvviteli tudást kértek számon) teljesítése, illetve az aktuális hatóságnál letett 

eskü után az alkusznak két számlakönyvet is vezetnie kellett, egy ún. „első feljegyzési 

kézikönyvet”, illetve egy „rendes” könyvet. Ennek pontos módját is megadja a jogszabály, 

ahogyan azt is, hogy mekkora alkuszdíj kérhető a közvetítésért: 5000 forint alatt fél 

százalékot, 5000 forint felett pedig minden 100 forint után negyed százalékot. Különböző 

pénzbüntetésekkel sújtható az alkusz, ha nem vezeti szabályosan könyveit, vagy ha az adott 

árut azzal a nyilvánvaló céllal túlbecsüli , hogy nagyobb díjat kaphasson tevékenységéért. A 

tövénycikk megkülönbözteti a váltó-alkuszt, akinek külön vizsgát kellett tennie a „váltó-

foglalatosságokról”.  

A törvény feltehetően azt a kaotikus helyzetet akarta felszámolni, ami a kortárs 

tárcairodalomból kirajzolódott. Aprólékos szabályozásával (még az alkuszok díjazásának 

maximális összegét is megadja!) nyilvánvalóan az óriási mértékűnek tartott csalásokat akarta 

visszafogni. A törvények azonban többnyire már csak a kialakult/fennálló helyzetre 

reflektálnak, így feltételezhető, hogy az alkuszok nem az 1840-as év szülöttei voltak, 

megjelenésük korábbra keltezhető. A visszatekintésben segíthetnek a pesti címtárak és 

útikalauzok, illetve egy adólajstrom is. Annál is inkább, mert benyomások helyett ezek 

szerzői többnyire a hivatalos adatokat használták fel, ennek ellenére természetesen egyáltalán 

nem biztos, hogy a számok akárcsak megközelítőleg is pontos adatot mutattak.
407

 Mégis 

érdemes felhasználni őket, mert olyan ritka források, amelyek az állami statisztikák 

megindulása előtt megpróbálkoznak összesítést nyújtani. 

Az alkuszok semmilyen néven nem szerepelnek sem az 1803-as,
408

 sem az 1805-ös
409

 pesti 

Adressbuchban, viszont az 1815-ösben
410

 már igen. Méghozzá két helyen is: egyszer a 

belvárosi listán mint „Sensalen” 16 fővel, másodszer pedig a lipótvárosi felsorolásban, 

„Sensalen und Negotianten” néven 27 fő. Összesen tehát 43-an vannak.  Joseph Vojdisek 

1822-es Pesther Adressbuchjában is szerepel a „Sensalen” kategória, de csak a külön tárgyalt 
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izraeliták között.
411

 Összesen 14 főt talált, és csak Pesten. Dorffinger 1827-ben 44 főről ír 

(„Negotianten und Sensalen”).
412

 Az 1827-es címtárból megint csak hiányoznak az 

alkuszok,
413

 de Patacsich 1831-ben 40 főről számolt be, akiket „Vevést ’s eladást Szerzők 

(sensal)” néven illesztett be munkájába.
414

  

A pesti 1841–42-es adólajstromtartalmaz két „foglalkozást illető adófelsorolást” is, de a 

kettő valójában egy lista, csak először németül, másodszorra magyarul és németül, habár a két 

felsorolás nem minden ponton egyezik egymással. A csak német nyelvű, korábbi szövegben 

szerepel egy „Sensalen” rovat, 76 fővel, fejenként 1 forint 15 krajcáros adóval, de a 

végösszeget nem töltötték ki, azaz nem adták össze az adójukat.
415

 Ugyanez a rovat ott van a 

magyar-német, talán végleges változatban is, „Alkuszók” (sic) néven, (szintén 76 fő), de a 

fejenkénti adónál áthúzták az 1 forint 15 krajcárt, és csak 1 forintot állapítottak meg.
416

 A 

végösszeg ennek ellenére 95 forint lett, azaz mégis 1 forint 15 krajcárral számoltak. Van 

azonban egy másik rovat is pár oldallal odébb a magyar-német szövegben, „Alkuszok” néven 

(rövid ’o’-val).
417

 Ide három főt jegyeztek be, fejenként 1 forinttal, az összesítésben is 3 forint 

szerepel. A mellé írt német szó az Unterhändler, és így keresve fellelhetők a tisztán német 

listán is (szintén 1 forintos adóval).
418 

A 76 fős csoport az izraeliták, míg a 3 fős alkusz 

társaság a nem zsidók között szerepel, tehát a német összesítésnyelvileg is elkülönítette őket, 

míg a magyar fordítás nem tudott mit kezdeni a különbséggel, maradt tehát mindkét esetben 

az alkusz szónál, csak a zsidó csoportét hosszú o-val írta.
419

 

Különösen érdekessé teszi a forrást, hogy alig egy évvel az ex-lex állapotot szabályozó 

törvény bevezetése után közel 80 alkuszt találtak a városi tanács hivatalnokai. Vagyis a 

törvény nem vezetett csökkenéshez, vagy legalábbis nem azonnal.  

Egy újabb útikalauz, a Kieszler-féle Wegweiser 1848–49-ből viszont már a 

nagykereskedők testületének tagjai között sorolja fel az ún. esküdt vagy hites alkuszokat 
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(„Beeidete Sensale”
420

). A korábbi forrásokban soha nem szerepeltek ilyen pozícióban, 

általában vagy külön számolták össze őket, vagy a „nicht incorporirten”, tehát nem bejegyzett 

kategóriába kerültek,
421

 így az 1848–49-es helyzet határozott előrelépés a korábbi társadalmi 

státuszukhoz képest. Azonban mindössze ketten vannak (egyikük a „Landesprodukten”, míg 

másikuk a „Wechsel-Geschäften” területről), és a tagságon kívüliekről a forrás nem szól 

semmit – pedig ha ketten is bejutottak a testületbe, akkor nyilván többen is működtek a 

városban (feltehetően az 1841–42-es adólajstrom majdnem 80 alkusza sem tűnt el 

nyomtalanul), róluk azonban nem esik szó.
422

 

Amit a számokból kiolvashatunk, annak alapján 1815-től már biztos bevett szakmának 

lehet tartani az alkuszi közvetítést, továbbá az is látszik, hogy Pest városának és környékének 

nagyjából 40 alkuszra volt szüksége az 1830–40-es évekig, amikor a szám megduplázódott.  

Ha a felsorolások mögé nézve megpróbáljuk a személyeket is elérni, akkor csak az 1815-ös 

Adressbuchot tudjuk összevetni Vojdisek 1822-es listájával, mert csak ez a két forrás 

tartalmazza a neveket (és címeket) is. Mindössze egy név van, amelyik mind a két listában 

szerepel, Falk Leopoldé, aki 1822-ben a Waisnerstrasse (mai Váci utca) 270 alatt volt 

megtalálható. Elhamarkodott lenne ebből messzemenő következtetéseket levonni, de úgy 

tűnik, az alkusz szakma nem volt élethosszig tartó foglalkozás, Nagy és Császár írásaival 

összhangban feltételezhető, hogy inkább csak egy állomást jelentett a vállalkozók életében. 

Az alkuszok tevékenységüket általában kávéházakban és szállodákban folytatták. Így 

például a Király utcában az Orczy vagy a Herzl kávéházban,
423

 de hasonló hely volt az Angol 

Királyné, a Huszár, a Redoute, a Wurm, a Paris vagy a Magyar Király.
424

 Ennek oka könnyen 

megmagyarázható azzal, hogy a nyilvános helyszínek nyújtották a legjobb lehetőséget a 

kapcsolati tőke megszerzésére és felhasználására egyaránt, nem utolsó sorban pedig az újabb 

üzletek nyélbeütésére is ilyen helyeken volt a legnagyobb esély. Ugyanakkor az alkuszok nem 

csak a kávéházakban voltak elérhetők, hanem üzletet vagy boltot is vittek, legalábbis az 1815-

ös címtár szerint.
425

 

 

További információk nyerhetők a szóbeli peres anyagokból. Igaz ezek nem kifejezetten 

pesti, hanem Pest megyei források, de az alkuszok tevékenységének megvilágításában ezek is 
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segíthetnek. Ráadásul a tanúskodó vagy érintett alkuszok mind pestiek vagy budaiak.
426

 A 

tanúvallomások során az alkusz kifejezést használják az érintettek. Nem csak azok, akik 

hivatkoznak rájuk, de vallomásukban maguk is, amikor a foglalkozásukról kérdezik őket. 

Vagyis bevett és elfogadott szakma képviselőiként jelennek meg. Az 1843–1848 közötti Pest 

megyei anyagban legalább 12 alkusz neve bukkan fel.
427

 Közel 100 peres esetből 28 

hitelüggyel foglalkozik, és ebből a 28-ból 12-ben tűnnek fel alkuszok: 8 esetben biztosan 

alkuszok, 4 esetben alkuszként tevékenykednek, de a vizsgálati anyag nem adja meg a 

foglalkozásukat. Vagyis a peres anyagban nagyjából 30%-os arányban jelennek meg  hitellel 

kapcsolatos eljárások, és ezeknek is körülbelül 30%-ában bukkantak fel az alkuszok mint az 

ügyletek tevőleges résztvevői.  

Az alkuszok létszámán túl az általuk megmozgatott összegek is árulkodnak tevékenységük 

volumenéről. A peres ügyek alapján az tűnik jellemzőnek, hogy ahol hajhász is megjelent a 

tranzakcióban, ott általában nagyobb összegek mozogtak: a 12-ből mindössze két esetben volt 

1000 pengőforint alatt a vitatott összeg, a többi 10000 és 55600 forint között oszlott meg. A 

nem alkuszok segítségével nyélbeütött üzletek esetében is vannak nagy tételek, de megint 

csak azt lehet mondani, hogy az arányok a hajhászoknak „kedveznek”. Tehát, bár kicsi az 

alkuszok részvételével zajlott megvizsgált hitelszerződések száma, mégis meglehetős 

biztonsággal lehet azt mondani, hogy a hajhászok intézték a nagyobb pénzek mozgatásával 

járó ügyeket. Ez arra utal, hogy a kisebb összegeket a pénzre vágyók fel tudták hajtani 

közvetítők nélkül is, de a nagyobbak esetében már igénybe vették az alkusz pénzbe kerülő 

szolgáltatását is. 

A kétféle rendszer egymás mellett élésére bőven találhatunk példát a pereket vizsgálva. 

Bethlen Olivér hadnagy, hogy kifizesse tartozását szabójának, nem alkuszt keresett meg, 

hanem elment a pékjéhez és neki adta zálogba a briliánsgyűrűjét, amelynek árából ki tudta 

egyenlíteni a számláját a szabómesternél.
428

 Ez persze nem egyértelműen hitel-, inkább 

zálogügy, de megvilágítja, hogyan működhetett a bankok előtti rendszer. A hadnagynak ki 

sem kellett lépnie a személyes kapcsolati köréből, hogy a szükséges összeget megszerezze. 

Más kérdés, hogy a tranzakciós költségek valószínűleg magasak voltak: a gyűrű feltehetően 

többet ért, mint amennyit kapott érte, és a zálogért többet kellett visszafizetnie, amikor 

kiváltotta (ha egyáltalán kiváltotta). Ez a személyes vonal szűnik meg az esetek egy részében, 

és felváltja egy másfajta, és – legalábbis, ami a tranzakciós költségeket illeti – talán 
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hatékonyabb módszer. Lanfranco Antal kereskedő szintén zálogba akart tenni 10 db 

sorsjegyet. Ő azonban már alkuszra bízta az ügyet, azaz a kereskedő már nem a Bethlen 

hadnagy-féle utat járta, nem ismerősökön keresztül bonyolította az ügyeit, hanem keresett egy 

alkuszt (akit egyébként – az alkusz vallomása szerint – korábbi ügyek kapcsán már ismert 

korábbról), és rajta keresztül próbált pénzhez jutni.
429

 Persze mondhatnánk, hogy egy 

sorsjegyet nehezebb elhelyezni, mint egy briliánsgyűrűt, de ez csak akkor lenne igaz, ha azt is 

elfogadnánk, hogy egy fűszerárus általában jobban ért a pénzügyekhez, mint egy pék az 

ékszerekhez. Mert Lanfranco esetében egy fűszerárus vette zálogba a papírokat (igaz, csak 

egy hónapra), amelyek végül Gyarmati György kereskedőhöz kerültek, akit szintén az alkusz 

ajánlott Lanfranconak. Természetesen mind a két esetben hangsúlyos a bizalom – akár a 

szomszédos pékről, akár kipróbált alkuszról van szó –, amely bizalom a személyes 

kapcsolaton alapult, az eredmény mégis különbözik az alkusznak a péktől eltérő szerepe 

miatt. Az összes megvizsgált perben az alkuszok soha nem a saját pénzüket kínálták fel az 

üzletek során, mindig csak az összekapcsolást végezték a felek között. Az a fajta csalás 

sorozat, amelyet Nagy és Császár egyaránt felidéz, azaz a végletekig kizsigerelt adósok 

kálváriája a peres anyagokból nem rajzolódik ki. Az alkuszok valóban az információhiányt, 

illetve az információs aszimmetriát igyekeztek felszámolni vagy legalábbis csökkenteni, és 

nem saját vagyonukat forgatták. Ez persze nem zárja ki, hogy egy alkuszból később akár 

uzsorás is váljék, de akkor már nem nevezhető hajhásznak. Ahogyan azt sem zárja ki, hogy az 

alkuszok között voltak csalók is – épp ezért kerültek be közülük számosan a perekbe. 

A peres anyagokból kiolvasott számok akár igazolhatják is az életképeket, hiszen számos 

visszaélés köthető alkuszokhoz, de elképzelhető az is, és ez az életszerűbb, hogy a 

„személyes” hitelpiacon valóban nagy számban vették igénybe a szolgáltatásukat. Ha viszont 

feltételezzük, hogy nem volt hitelpiac, vagy legalábbis nem működött megfelelően, ahogyan 

ezt a szakirodalom és a források is sok esetben állítják, akkor meglepő, hogy a hitelügyekben 

elindított peres ügyek 30%-ában megjelentek a profik, akiknek az volt a munkájuk, hogy 

kapcsolatot teremtsenek hitelező és leendő adós között, vagyis olyan emberek, akik 

egyértelműen a hitelpiacból (is) éltek. A narratív források mindegyike megemlíti ugyanakkor 

az alkuszok sokoldalú közvetítői tevékenységét, ami megerősíti, hogy csak pénzügyi 

közvetítésből megélni nem lehetett, vagy csak nagyon keveseknek sikerülhetett,
430

 ez pedig 

bizonyos mértékig igazolja, hogy a hitelpiac működése nem volt olajozott. Mégis, a perekben 
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csakis hitellel és záloggal kapcsolatos ügyekben szerepeltek alkuszok, ami viszont arra utal, 

hogy ez irányú tevékenységük vált talán a legjellemzőbbé az 1840-es években, ahogyan a 

narratív források is a pénzügyi közvetítői tevékenységüket igyekeztek a leginkább (negatív) 

példákkal illusztrálni.  

 

 Mindezek alapján a következőket lehet megállapítani. Az 1810-es években már biztosan 

megjelentek az alkuszok Pesten, akik megpróbálták kiküszöbölni a fokozódó hitel-

tevékenységek támasztotta egyre égetőbb információs hiányt. Nyilván működtek korábban is 

hasonló tevékenységet végzők, de mivel törvény nem született róluk, feltételezhető, hogy 

szerepük kevésbé volt meghatározó. Az 1840-es törvény, illetve az ebben az évtizedben rájuk 

találó magyar nyelvű kritikai irodalom is azt mutatja, hogy az alkuszok jelenléte és 

tevékenysége valószínűleg ezekre az évekre ért el olyan arányokat, hogy azt már a 

törvényhozás és a társadalom is érzékelte. Ha valóban nem létezett volna hitelpiac, vagy 

legalábbis annyira lokális és személyes lett volna, ahogyan az néha felmerül, akkor a hajhász 

szakma sem tudott volna megkapaszkodni. A lokális jellege a személyes hitelezésnek 

természetesen megmaradt, különösen a kevésbé forgalmas helyeken, ahol továbbra sem volt 

szükség közvetítőkre, de az alkuszok működésé Pesten mindenképpen eltávolodást jelent ettől 

a jellegzetességtől. 

Ebben az időszakban Pest jelentős változáson ment keresztül, a nagymértékű bevándorlás 

alapvetően módosított a korábbi viszonyokon, átalakultak a rendi időszakból megöröklött 

struktúrák, és ebben az időszakban született meg a már modernnek tekintett polgári réteg is.
431

 

Ahogyan Párizsban, itt is egyre nagyobb igény jelentkezett nagyobb összegekre, és ezzel 

párhuzamosan jelent meg a megoldás, amely képes volt a tranzakciós költségeket 

csökkenteni. Az analógia, azaz a francia jegyzők és a magyar alkuszok összevetése azért lehet 

érdekes, mert ugyanarra a problémára jelentenek hasonló, de nem egyforma választ. A 

kiinduló szituáció ugyanaz volt: az ipari forradalom vagy a kapitalista átalakulás küszöbén 

álló társadalomban megjelent az igény egy összetettebb hitelpiacra, leginkább a tőkeallokációt 

megnehezítő információhiány miatt. Párizsban hivatalos személyekre hárult a közvetítés 

feladata, míg Pesten magánszemélyek vállalkoztak a piaci űr betöltésére, akikből majd csak 

hosszú évek elmúltával vált hatóságilag elismert személy.  

Szembetűnő, hogy a pesti alkuszok megjelenése milyen ellenérzéseket váltott ki a 

kortársakban. A lényegében a schumpeteri vállalkozó bizonyos attribútumait hordozó 
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hajhászok valami egészen újat képviseltek,
432

 ráadásul etnikailag-vallásilag is könnyen 

megbélyegezhették őket, miközben például a járadékból élők és az abból való megélhetés 

éppenséggel egy nagyon is vágyott állapotot jelenített meg. A korszak mentalitása szemmel 

láthatóan még ellenállt a vállalkozói magatartás befogadásának
433

 

Ismertetett munkáját Nagy Ignác azzal a figyelmeztetéssel zárta, hogy őrizkedjünk a 

hajhászoktól.
434

 Az 1840-es években azonban, úgy fest, már nem volt életszerű a felhívás, 

még ha számos csalást is lehetett a közvetítők rovására írni; az alkuszokra egyre nagyobb 

szükség volt, és egyre több feladatot láttak el az átalakuló pesti hitelpiacon. És talán éppen 

ezért,  

 

IV.3 Néhány szereplő 

 

Az adósokról és hitelezőkről eddig megrajzolt, talán túlzottan általános képet igyekszem 

árnyalni egy kicsit a továbbiakban azzal, hogy részletesebben megmutatom a vármegyei 

intézmények hitelezését azok mutatói alapján. Néhány, hitelezés szempontjából minden 

valószínűség szerint azt a bizonyos átlagot képviselő magánszemély hitelezését is 

megismerjük, akiknek a hitelkihelyezései állhattak a megyei betáblázások során kapott 

eredmények mögött: vagyis nem az arisztokraták és az intézmények, hanem a kisebb 

összegeket hitelezők, illetve kölcsönzők biztosították a hitelforgalom nagyobbik részét és így 

a hitelek forrását jelentő összegek nagy részét is.  

A betáblázásokból ugyan jobbára kimaradtak, de a hitelezés egy másik szintjén a jobbágyi 

kölcsönök is egészen biztosan szerepet játszottak, erről néhány jobbágyi hagyaték rövid 

értelmezése révén győződhetünk meg. 

 

IV.3.1 Intézmények 

 

A Pest megyei hitelező intézmények közül háromnak a hitelforgalmát fogom kicsit 

részletesebben bemutatni: a megyei statusok kasszájának, az árvapénztárnak és az 

elmeháborodottak kasszájának a számadatai alapján megerősíteni azt az állítást, hogy az 

intézményi hitelezés jelentősége nem volt olyan nagy a megyei hitelpiacon. 

                                                           
432

 Itt leginkább a Schumpeter által a vállalkozónak tulajdonított új kombinációk megvalósítására gondolok, mint 

például új termékek és eljárások megalkotása, új piacok megnyitása; ezeket lényegében az alkuszok 

maradéktalanul megvalósították. Schumpeter 1926. 
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A vármegyei pénztár elsődlegesen nem kölcsönügyleteket intézett: fizették a megyei 

infrastruktúra fenntartását, a tisztviselők bérét, a vármegyei rabok költségeit (az őrzés és 

gyógyítás mellett olyan, a rabtartás kapcsán meglepő tételt is találni, mint oktatás), a 

beszállásolt katonaság által okozott károk megtérítése, a megyei adók beszedése. Ennyi 

tevékenység között szerepelt a hitelezés bonyolítása is. Egyrészt a vármegye is volt adós, igaz 

mindössze három évben, 1811/1812–1814/1815 folyamán, 1821/1821-ben (a köztes évekről 

hiányzik a feljegyzés) lelkesen írta be a jegyző a rubrikába, hogy „0 mert nincs adósság”.
435

 

Az első évben 1713, a másodikban 29 324, a harmadikban pedig 9299 váltóforint terhelte a 

kasszát. Az is kiderül, hogy kik hiteleztek a megyének: a legnagyobb összegeket, 50 000 és 

kétszer 20 000 váltóforintot az inszurrekciós kasszából vették fel, ami ugyan a vármegyéhez 

tartozott, de szabályosan lekönyvelték a kölcsönt. 25 000 forintot a gróf Károlyi családtól 

vettek fel, négy özvegyasszonytól 3-6000 váltóforintokat, illetve egy árvagondnok és két 

egyéb nemes is szerepelt a listán, néhány ezer forintos hitellel. Jellemzően egy-három éves 

hitelek, amiknek a kamatja mindig 6%, vagy legalábbis ennyit írtak fel.   

A vármegyei pénztár hitelezett is, kölcsönnel finanszírozzák például a Theatralis kasszát 

1837 és 1843 között, összesen 17 500 váltóforinttal, és itt is megvan az 1834-es kimutatás az 

akkor éppen fennálló hitelekről: 82 318 váltóforintnyi (32 927 konvenciós) eredeti 

kintlévőségük volt, amiből még tartoztak a kasszának az adósok 69 778 váltóforinttal (27 911 

konvenciós). A 24 darab tartozásból 17 az 1820-as évek folyamán keletkezett, öt az 1810-es 

években és csak kettő 1834-ben. Az adósok között táblabírák, királyi tanácsosok, jegyzők és 

három grófi család található (utóbbiak: Hugonay Zsigmond árvái, Fekete Ferencz, 

Vartensleben Károly. Ezek a hitelek azonban átfedést mutatnak az árvapénztári hitelekkel, így 

nézzük meg azokat is. 

Az árvapénztárak hitelezésben betöltött szerepét már vizsgálta Kaposi Zoltán.
436

 A vrászlói 

uradalom árvapénztárának működése alapján úgy találta, hogy bár minden társadalmi réteg 

megtalálható a kölcsönzők között, leginkább a zsellérek részesedtek a kölcsönpénzekből.  

1833 vége és 1836 között összesen 37 személy került kapcsolatba a pest megyei 

árvapénztárral, vagy mint kölcsönfelvevő, vagy mint korábbi kölcsönt törlesztő, nagyjából 

100 tranzakción keresztül. A több mint három év során 21 500 váltóforintnyi (8600 

konvenciós) új kölcsönt folyósítottak, miközben beszedtek kamatokból 12 000 váltóforintnyit 

(4800 konvenciós).
437
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A pest megyei árvaszéki pénztári anyag, nyilván abból is adódóan, hogy nem egy 

uradalom, hanem egy vármegye árvapénzeit kezelte, más összetételű adósokat mutat mint 

amit Kaposi Zoltán talált. A 37 személyből 24 biztosan nemes a titulusok és címek alapján, öt 

fő gróf (Fekete Ferencz, Hugonay Gusztáv, Ráday László, Vartensleben Károly). A 

feltüntetett kamat minden esetben 6%, és amikor a megfizetett kamatokat számolják, valóban 

ennyit kalkulálnak: tehát nincs 4% vagy 5%-os kedvezményes hitel, legalábbis ebben az 

időszakban. 

A felvett összegek nagysága soha nem érte el még az 5000 forintot sem, a legnagyobb 

kölcsönt a Beleznay család (3360 konvenciós forint), Vartensleben Károly (2910 konvenciós 

forint, ezt később Ráday László fizette vissza) és Sütő István (2400 konvenciós forint) kapta 

meg. A legkisebb tartozás 200 konvenciós forintra rúgott, ezzel az összeggel Halász 

Ferenczné tartozott a pénztárnak.  

A nevek és a kölcsönök összegei alapján egyértelműen kiderült, hogy a vármegyei pénztár 

az árvapénztárból hitelezett, méghozzá leginkább azoknak, akik valamilyen módon 

kapcsolatban álltak a vármegyével (táblabírák, grófok, árvák), itt jobbágyi kölcsönökről nem 

lehetett szó; de ez nem is meglepő, hiszen a vármegyei árvapénztár a nemesi árvák pénzét 

kezelte, míg az uradalmi a jobbágyokét. Ami miatt ez a megállapítás mégis fontos, hogy 

tisztában legyünk vele, viszonylag szűk azoknak a köre, akik a vármegyei pénztártól pénzhez 

juthattak (akár az árvapénztárból, akár az elmeháborodottak kasszájából). 

Évente összegezték a kiadásokat és bevételeket, ebből három esztendő adatai 

megmaradtak. Kétfelé bontották a két oldalt, külön számoltak a kötelezvényekkel, külön a 

készpénzzel.  

 

28. táblázat – A Pest megyei árvapénztár éves bevételei és kiadásai konvenciós 

forintban 1833–1835 

  Bevétel  Kiadás 

Évek Obligáció Készpénz Összesen Obligáció Készpénz Összesen 

1833 29914 12557 42471 1722 11260 12982 

1835 33858 18327 52185 4578 18266 22844 

1836 36759 24681 61440 8378 24789 33167 
Forrás: MNL PML IV.5.c 

 

Az elmeháborodottak pénztára szintén a vármegye keblén belül működött és hitelezett. Az 

1834–35-ös években 2930 váltóforint kamatot szedtek be, azaz 1172 konvenciós forintnyit, 

ami a 6%-os kamattal számolva (ugyanis itt sem tüntették fel, hogy eltértek volna a törvényes 
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maximumtól) legalább 19 533 konvenciós forintnyi kintlévőséget jelent, feltételezve hogy 

mindenki rendben fizette a tartozására eső kamatokat. 

Ez a kassza is főként a vármegye köznemességének biztosított kisebb összegeket, de 

például az esztergomi érsekség is tartozott 2000 váltóforinttal. A 19 esetből 11-ben 

mindenképpen nemes a kölcsönző, közülük egy gróf (Keglevich László). 

Az elmeháborodottak pénztára hasonló struktúra alapján működött: évente összegezték a 

bevételeket és kiadásokat, ugyanúgy elkülönítve a kötelezvényeket és a készpénzállományt, 

mint ahogy azt az árvapénztár esetében láttuk. Az 1835-ös év nem teljes, hanem a nyár végi 

állapotot mutatja. 

 

29. táblázat – A Pest megyei Elmeháborodottak Cassájának bevételei és kiadásai 

konvenciós forintban 1934–1835 

  Bevétel  Kiadás 

Évek Obligatio Készpénz Összesen Obligatio Készpénz Összesen 

1834 15590 15956 31546 0 15869 15869 

1835 18012 18738 36750 989 18431 19420 
Forrás: MNL PML IV.24.b 

 

Egy másik kimutatás, ami 1834 végén készült, az akkor éppen a kassza birtokában lévő 

obligációkat sorolta fel, összesen 10-t, amiből nyolcat egyértelműen nemesekkel kötöttek. A 

38 502 váltóforintos, azaz 15 400 konvenciós forintnyi summa nagyobbik része az 1830-as 

években keletkezett adóssághoz tartozott (7 tétel, 11 784 konvenciós forint), a másik rész 

pedig 1818 és 1822 között keletkezett (3 tétel, 3805 konvenciós forint). 

Fentieken túl a vármegyéhez kapcsolódtak egyéb pénztárak is, amik szintén igyekeztek 

kisebb összegeket kihelyezni. Egy 1834 végi kimutatás szerint a Theatralis Pénztárban 38 266 

váltóforintnyi kötelezőlevél volt, azaz ennyi pénzzel tartoztak felé. A Szűkölködők 

Pénztárában 5720 váltóforint.  

 

Mindegyik vármegyei pénztár, ami valamicske pénzzel bírt, megpróbálta azt kihelyezni és 

kamatoztatni. Kedvezőbb kamatokra példát ezekben az intézményekben nem találtam, de ez 

természetesen nem zárja ki, hogy volt rá példa. Az viszont nagyon egyértelműen kiderült, 

hogy a vármegyei pénztárak szinte biztosan csak a helyi nemességnek álltak a rendelkezésére, 

azoknak, akik valamilyen szerepet vagy ismertséget már elértek a megyében, de túlzottan 

nagy hitelforrást nem jelentettek nekik sem: kis saját vagyonuk, illetve egyéb költségeik miatt 
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a felsorolt pénztárak biztosan nem voltak jelentős szereplők a megyei hitelpiacon, ahogyan azt 

már a betáblázások kapcsán is megállapítottuk. 

 

IV.3.2 Köznemesek a hitelpiacon 

 

A Zala vármegyei Pallini Inkey Boldizsár halála után végrendelet és inventárium is készült 

1792-ben. Ahhoz képest, hogy egy köznemesről van szó és jóval az infláció előtti időszakban 

járunk, meglepően nagy összegekkel találkozunk a forrásokban. Pallini Inkey maga 450 000 

forint értékben szerzett javakat, ebből a legnagyobb tétel a Kőrös megyei raszinyai uradalom 

volt, amit 110 000 forintért, zálogképpen szerzett meg. Birtokain 470 jobbágytelekkel lehetett 

számolni, az a zalai mértékek esetében nagyjából 8460 hold szántót és 2820 hold rétet 

jelentett.
438

 Ehhez jött még a majorsága, 4065 hold szántó és 1858 hold rét, továbbá 3111 hold 

erdő. Az egész birtok megközelítőleg 25 000 holdat tett ki, illetve egészen pontosan tartozott 

hozzá még 25 nem meghatározott méretű szőlőterület is. Jelentős birtokosról van szó, akinek 

évi bevétele 20 000 forint körül mozoghatott.
439

 A leltár tartalmazza a követeléseit is: 186 535 

forint kintlévőség maradt utána, különböző adóslevelek és cartabiancák alapján.
440

 Igaz, hogy 

bár a megye ekkoriban legjelentősebb birtokosa Festetics György volt évi 50 000 forintos 

jövedelemmel, de Pallini Inkey Boldizsárnak sem kellett szégyenkeznie vagyona miatt. 

 

Vermes Illés 1847-ben a Veszprémi Casinó tagjává, 1848. március 26-án Pápa város 

nemzetőrségének főkapitányává választották, júniusban pedig a városi képviselőtestület tagja 

és országgyűlési követ is lett. 1849 októberétől a veszprémi járás főszolgabírója, 1851-ben 

királyi járásbírósági elnök. 1856 után Veszprémben ügyvéd, 1872-től haláláig Veszprém 

vármegye alispánja.
441

 Vermes Illés mindezeken túl naplót is vezetett, méghozzá gazdálkodási 

naplót 1835–1840 között: bejegyezte, hogy mikor hol ebédelt, bejegyezte kártyajáték 

nyereményeit vagy veszteségeit, bejegyezte (igaz, csak összesítve) az éves bevételeit és 

kiadásait, és bejegyezte a kölcsöneit is. A „kölcsön adások” és „kölcsön vételek” címszavak 

                                                           
438

 Kurucz 2009: 1203. A Mária Terézia féle urbárium alapján a megyében 18 hold szántó és 6 kaszaalja rét tett 

ki egy első osztályú telket. 
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 Kurucz nem számolja bele a kintlévőségek kamatait, de összeadja a járadékokat, a borkészleteket és a 

raktárak tartalmát is. Kétséges, hogy a számolás végén így pontos értéket kap-e, mivel fenti esetben például a 

bort kétszer is számolja, illetve egyáltalán nem biztos, hogy minden évben sikerült a termést eladnia, vagy hogy 

egyáltalán el akarta adni, Pallini Inkey ugyanis a pincékben nagy mennyiségben tárolta az óborát is. 
440
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alatt 1835–36 folyamán több tétel is szerepel.
442

 Elég nehezen olvashatók, mivel Vermes 

mindet alaposan áthúzta, ami legalább annyit elárul, hogy ezekat az adósságait 

maradéktalanul visszafizette, és ő is visszakapta a kihelyezett tőkéjét. Az azért kiderül, hogy 

1835-ben Vermes összesen 359 váltóforintot (és 40 krajcárt) adott kölcsön, 28 különböző 

alkalommal. A legnagyobb adósa egy bizonyos Mórotzné volt, aki egymaga 45 váltóforintot 

kért tőle. 1836-ban 21 különböző kölcsönt nyújtott, összesen 305 váltóforintot. Ezek között 

olyan is akadt, amit nem remélt megkapni: „Füreden Fiáth Ferkónak adtam 5 f[orintot], 

bevezettem a Játék veszteségembe mert nincs reménység tőle megkapni”. Sajnos az ő hiteleit 

egyáltalán nem lehet kiolvasni, azokat jóval vastagabban húzta át, mint a neki tartozók 

listáját.  

Naplóinak második kötetét 1837 és 1840 között vezette, hasonló struktúrában, mint a 

megelőző években. Egy táblázatban könnyebb áttekinteni a kölcsöneit és adósságait, ráadásul 

az éves bevételeit s kiadásait is tudjuk, így azokat is feltüntettem. 

 

30. táblázat – Vermes Illés pénzforgalma váltóforintban 1835–1840 

Évek Bevétel Kiadás Kölcsönök Adósságok 

1835 2266 3277 359 ? 

1836 3439 3841 305 ? 

1837 3783 5116 302 1215 

1838 3152 4617 1359 3868 

1839 4595 5265 1178 4541 

1840 8202 8574 1039 6037 

Forrás: OSZKK Quart. Hung. 2355 /1–2. 

 

A kölcsönök és adósságok nem feltétlen jelentettek új és új pénzeket minden évben, 

Vermes egy 1000 váltóforintos tartozása Szokolyi Erzsébet kisasszony felé például 1837-től 

1840-ig minden évben újra beiratott a füzetbe, tehát Vermes valószínűleg fizette a kamatokat 

(csak azokat nem írta fel, a kiadások összesített értékei között bújhatnak meg). 

Vermes kiadásai minden évben meghaladták a bevételeit, aminek egyrészt oka lehetett a 

jelentősebb tartozása is, de nem kizárólagosan. Hiszen az 1215 forintos 1837-es adósság éves 

kamatterhe 79 váltóforint lehetett (ha a törvényes maximummal számolunk, lévén a 

kamatokról nem nyilatkoznak a füzetek), ami elenyésző része az az évi 1333 váltóforintnyi 

különbségnek bevételek és kiadások között. Az 1840-es 6036 váltóforintnak már 362 forint a 

kamtterhe, ami majdnem pont megegyezik az 1840-es bevételek és kiadások között feszülő 
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különbséggel, tehát növekvő adósságai ellenére Vermes egyre jobb arányt volt képest 

felmutatni, aminek nyilvánvalóan szépen gyarapodó jövedelmei álltak a hátterében. Ennek 

ellenére sok évig nagyon is jelentősek a különbségek, tehát adósságai szépen egymásra 

rakódtak. Miközben nincs szó róla, hogy bármikor is visszafogta volna például a 

kártyajátékot, vagy hogy más módon próbált volna takarékoskodni. Az utolsó fejezetben 

Vermes Illéshez még visszatérünk, hogy meggyőződhessünk róla, hiába látszik az 1835–1840 

közötti időszakból az, hogy az eladósodás útján csúszott lefelé (ha nem is túlzottan gyorsan, 

de biztosan), a végeredmény egészen mást mutat majd. 

Még egy érdekesség található ezekből az évekből Vermes feljegyzéseiben, ami 

kapcsolódik témánkhoz: 1839–40-ben Vermes is birtokolt 100 váltóforint értékben Esterházy 

parciálisokat, akárcsak Fejérváry Gábor, akinek pénzügyeiről a parciális obligációk kapcsán 

esett szó korábban. A megbízhatónak számító parciálisok ezek szerint Eperjestől Veszprémig 

mindenütt feltűntek, mint pénzügyi befektetés.  

 

Thassy Dániel ügyvédként is dolgozott, de leginkább gazdálkodott Pusztamonostori 

birtokán, Hatvantól nem messze: gabonát, dohányt és dinnyét termelt, birkákat tartott.
443

 

Thassy is vezetett naplót, 1835–től 1857. decemberéig. Vermes naplóitól eltérően 

akkurátusan, szinte naponta írta a bejegyzéseket. Elsősorban a gazdaság foglalkoztatta, a napi 

időjárástól kezdve az elpusztuló állatokon át a különböző termények vetésétől kezdve azok 

eladásáig mindent feljegyzett, de kitért utazásokra, politikai eseményekre, és még a magyarok 

eredetéről is írt egy bejegyzést az egyik Krónikát kivonatolva.   

A naplóból annak részletessége miatt egyértelműen kiderül, hogy mennyi tranzakciót 

bonyolított, lényegében cserekereskedelmet folytatva. Mindeközben azonban pontosan 

tudatában volt a termesztmények pénzbeli értékének, hiszen anélkül a cserekereskedelmet 

sem tudta volna eredményesen bonyolítani. A pénzforgalom leginkább az adósságok és 

kintlévőségek kapcsán tűnik elő: egy bizonyos Szeti Mihály több év alatt jelentős tartozást 

halmozott fel Thassynál, akik talán ezért külön, egybe is leírta az összes követelést, innen 

lehet pontosan tudni róla. 

- 1828: 17 véka búzával adós Szeti 

- 1834: eladott ló, 50 ft, ebből 10-t Szeti megadott 

- 1834: Thassy vett Szetitől szalmát, 30 váltóforintért, és hozzá még 19 véka 

rozsot is 

                                                           
443

 HOMHA Thassy 1835–1857. Itt szeretnék köszönetet mondani Kunt Gergelynek, aki egyrészt felhívta a 
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168 
 

- 1835: újabb 26 forint 30 krajcáros tartozás, ez is búzáért 

- 1835: Szeti kifizetett 20 váltóforintnyi tartozást, de újabb búzát vett és vajat is 

- 1836: 4 véka rozsot kölcsön adott Thassy, így akkor 3 forint 56 krajcárral és 23 

véka búzával tartozott már Szeti 

- 1837: 44 forint 19 krajcár az adósság 

- 1830-as évek vége: újabb 5 véka búza ára, már 51 forint 45 krajcár a tartozás 

1845-ig lehet követni Szeti tartozásait, akkor 72 forint 30 krajcárnál járt. De nem csak 

Szeti volt az egyetlen adósa, Moller Ignácz 200 váltóforintot kölcsönzött Thassytól 

1838.december 18-án, amit 1839. január 4-én meg is adott.
444

 Thassy Manó 1846-ban kapott 

400 konvenciós forintot, amit részben törlesztett 1851. júniusában, majd valamivel később a 

maradékot is megadta. 1856. március 15-én Tahy Lajosnak kölcsönzött Tassy 100 ezüst 

forintot, és még abban a hónapban vissza is kapta. 

    Thassy Dániel saját kölcsönein túl felügyelte a Pethő árvák pénzét, és ebbéli minőségében 

ő kezelte az árvapénz kölcsöneit is. Naplójában néha egy-egy összesítést készített az 

árvapénzekkel kapcsolatos kifizetésekről, így az 1830-as évek végéről is fennmaradt egy ilyen 

összegzés.
445

 Nem derül ki, mekkora időintervallumot fog át az összesítés, ahogyan az sem, 

hogy mekkora összeg lehetett a massa, illetve nem írta fel a kamatokat: egyszóval egy saját 

magának készült summázat volt, és mivel a részletekkel nyilván tisztában volt, nem írta le a 

számára evidens dolgokat. Így csak a nevek és az összegek maradtak fenn, továbbá néhány 

esetben a kiadások célja. A tartozik oldalon maga Thassy is szerepel 50 forinttal, de mellette 

azt is odaírta, hogy már „kifizette”. Összesen  375 forintos kintlévősége volt a tömegnek, 

miközben kifizetett 212 forintot, például szőlőkötésre 4 forint 30 krajcárt, a kántornak 5 

forintot, kapálásért 9 forintot. Ezekből az adatokból úgy tűnik, hogy nem lehetett túlzottan 

nagy összegű az árvák hagyatéka, és ebből a pénzből kellett az árvák szőlőjét is gondozni, 

tehát túlzottan nagy hitelforgalmat nem kreálhatott belőle. 

Thassy leginkább hitelezett, néha volt egy-egy kisebb tartozása. Ugyanakkor egészen 

biztos, hogy volt hitele a Pesti Hazai Első Takarékpénztárnál, mert 1849. december 16-án 

Pestre ment, és vitt magával 270 váltóforint éves kamatot a takaréknak. Ebből kiszámolható, 

hogy 6%-os kölcsönnél a teljes összes 1800 konvenciós forint lehetett. 1855. szeptemberében 

pedig egy zálogos szerződést alakíttat át a takaréknál obligációvá, 1000 forint erejéig. 
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IV.3.3 Jobbágyok a hitelezésben 

 

A jobbágyok csak kevés esetben tábláztatták be az adósságukat
446

, de az bizonyos, hogy ők 

sem tartózkodtak sem a kölcsönfelvételtől, sem a hitelezéstől.
447

 Kaposi Zoltán vrászlói 

árvapénztári vizsgálata megmutatta, hogy az uradalom minden lakója részesülhett 

kölcsönökben, vagyis a legszegényebb jobbágyok és zsellérek is. Ezekről a hitelekről tudjuk 

mindazonáltal a legkevesebbet, ráadásul az is érdekes kérdés, hogy vajon a tehetősebb 

jobbágyok milyen mértékben vettek részt a hitelezésben. Ami kicsit segíthet, bár tiszta képet 

itt sem alkothatunk majd, azok a jobbágyi hagyatéki leltárak. Ilyen leltárak általában akkor 

születtek, amikor az öröklés rendje megszakadt: az uradalom a magvaszakadt jobbágyi 

örökséget dobra veri, esetleg az örökösök még nem érték el a nagykorúságot, ezért az 

árverésen összegyűlt összeget letétbe helyezik részükre, netán az árvák jussát a jegyzék 

alapján átadják az idősebb, már nagykorú testvérnek.
448

  

A leltárak Hofer Tamás szerint megbízhatóbbnak tűnnek, mint az uradalmi összeírások.
449

 

A leltárakból kimaradtak az élelmiszerek, takarmányok, viszont szerepelnek a listákon a 

kintlévőségek. Utóbbiakkal Hofer nem foglalkozott, mint írta  

 

„E találomra tett összevetéseken túl azonban az segítené a társadalmi viszonyok megértését, ha 

a hagyatéki leltárak és egyéb adatok alapján az egyes gazdaság- és háztartás-tipusok jellegét, 

szerkezeti eltéréseit tudnánk meghatározni. Ehhez szükségesek lennének a teljes vagyonra, a 

terméseredményekre, az itt nem értékelt állatállományra, termény készletekre vagy kölcsön adott 

összegekre és tartozásokra vonatkozó adatok […] értelmezése is.”
450

  

 

Hofer Keszthely környéki 15 listájából háromban találhatók hitelezésre utaló bejegyzések. 

Nagy Takáts István féltelkes jobbágy vagyonáról 1785. február 25-én készült leltár, az 

örökségnek az elhunyt három fiának történő felosztás céljából. A leltárban szerepelnek az apa 

kintlévőségei is, az adósok neveivel együtt, és azt is hozzáteszik, hogy az összegek 

kamatokkal együtt járnak a fiúknak (bár arról hallgat a forrás, hogy hány percentet tesznek ki, 

feltételezhetően a törvényes legmagasabb kamatra, azaz 6%-ra utaltak). Az egyik fiúnak, 
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Antalnak járt 10 forint és 60 „pénz” Német Ferencztől, és 10 forint és 60 krajcár Nagy Pál 

Józseftől. A következő fiúnak, Józsefnek jutott egyszer egy 2 forint 40 krajcáros tétel Söveges 

Ferencztől, egy másik adósság Sárosdi Ferencztől 2 forint 40 krajcárról, és megörökölte 

Horvát Lőrintz 8 forint 50 krajcáros adósságát is. A harmadik fiúnak, Mártonnak járt Pintér 

Miháltól 2 forint, Héder Lőrintztől 6 forint, Pap Miháltól 4 forint, Péter Andrástól 3 forint 66 

(a 66 krajcár feltehetően elírás). Mivel Mártonnak kevesebb jutott, ezért a két másik testvért 

kötelezték rá, hogy kifizesse neki a különbséget. Összesen tehát nagyjából 50 forintról lehetett 

szó, ami igazán nem nagy összeg, különösen ha azt nézzük, hogy mennyi személlyel volt 

pénzügyi kapcsolatban Nagy Takáts István.
451

  

Egészen más összegeket látunk egy másik leltárban, ami özvegy Keller Józsefné Török 

Borbála apai örökségének, illetve első férjével közösen szerzett javainak listáját tartalmazza, 

1824. február 5-i dátummal.
452

 Ebből kiderül, hogy Keller József nejével közösen adott ki 

kamatra pénzeket, és a leltárba a tartozásokat az “obligatorialis” levelek alapján vezettek be. 

Ezek szerint a fenti időpontban a következő személyek tartoztak Kelleréknek: Karmatsi 

Borbás Ferencz 200, Rezi Varga Máttyás 400, ifjú Cserép József 100, Kiss Héder István 100, 

Pap Mihály 60, Bognár Jósef 50, öreg Cserép Ferencz 40, Kováts Mihály 10, és Simon Pál 

Imre 19 forint 30 krajcárral. Összesen tehát 979 forint 30 krajcár kintlévőséget számoltak 

össze, méghozzá papíron rögzített kontraktusok alapján, amiknek a léte, látva az összegek 

nagyságát, nem is meglepő (különösen ha összevetjük a számokat Nagy Takáts István 

hátrahagyott kihelyezett hiteleinek összegével). 

Hofer harmadik, a hitelezés szempontjából érdekes hagyatéka Kultsár András féltelkes 

jobbágy leltára, Zalaszántóról, 1830. december 11-i dátummal. Itt már nem sorolják fel az 

adósokat, egyszerűen összesítve adják meg; „[k]int lévő adósság tészen” a jegyzék szerint: 

2002 forint, ami egyrészt messze a legmagasabb összeg a három leltár közül, másrészt még 

meglepőbb lesz, ha az ugyanazon leltárban szereplő tárgyak becsült értékéhez mérjük: 2167 

forintra taksálták Kultsár András ingó és ingatlan vagyonát. A féltelkes jobbágynak az 

állatállománya sem volt szokványos: 4 ökör, 2 tehén, egy tinó, két ökör borjú, egy kan disznó, 

két süldő, két malac.
453

  

A másik 12 jegyzékben, amiket Hofer vizsgált, nem szerepel kintlévőség, holott akadt még 

vagyonosabb jobbágy és zsellér köztük (például 1900–2000 forintos vagyonnal, igaz, volt aki 

összesen 221 forintos örökséget hagyott hátra). 
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Egy 15 darabos „minta” természetesen, ahogy már jeleztem, kevés ahhoz, hogy a 

jobbágyok hitelezését is akárcsak megközelítőlegesen is felmérjük, ráadásul csak egyetlen 

helységből származnak ezek az adatok. De arra mindenképpen felhívják a figyelmet, hogy a 

tehetősebb jobbágyok éppen úgy kikölcsönözték a megtakarításaikat, ahogy azt a nemesek 

vagy az intézmények tették. Azt is láttuk, hogy akadt olyan féltelkes jobbágy, akinek a 

kihelyezett hitelei majdnem akkora összeget tettek ki, mint az illető leltárba vett vagyona, ami 

arra utal (ha feltételezzük is, hogy esetleg nem volt teljesen pontos a leltár, mert az örökösök 

például a készpénzt és a könnyen mozdítható értékeket hamarabb megszerezték), hogy magas 

kockázatba is hajlandóak voltak belemenni, tehát úgy érezhették, hogy megéri a kockázat.  
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V. ÁTMENET A HITELINTÉZETEK KORSZAKÁBA 

 

 

 

„Hol ezzel [hitellel – S.Sz.] bir a telek, ott belőle s általa annyit nyerhet a gazda, mint a kész 

pénzből. Azért oly országokban, hol a gazdaság elősegítésére nyilvános hitelintézetek állanak fen, 

oly jótéteménnyel bir a gazda, mely a legüdvösségesebb következéseket vonja maga után, s 

melyeket azok, kik nem birnak amaz intézetekkel, fájdalmasan nélküleznek. Ez amaz jóllétünket 

embrióban tartó hijány, melyben minden gazdasági romlásaink, pusztulásaink s veszedelmeink 

nagy részint vannak lesüllyesztve.”
454

 

 

„… a tőkehiány a magyarázata annak, hogy nálunk sokkal több pénzintézet alakult és 

működött, mint a nyugati nagy államokban”.
455

 Ha támadnak is kétségeink a kijelentés 

igazságtartalmával kapcsolatban, már ami a pénzintézetek darabszámának összevetését illeti, 

az idézet alapján arról mindenképpen meggyőződhet az olvasó, hogy még 1945-ből 

visszatekintve is mennyire jelentősnek tartották az 1840-es évektől meginduló magyar 

hitelintézeti alapítási boomot. Talán nem véletlen: mint a korábbi fejezetekben láthattuk,
456

 az 

utókor az 1840 előtti hitelezést nem tekintette számottevőnek, sőt voltak vélemények, 

amelyek szerint nem is igazán létezett.
457

 Mindezt retrospektív nézőpontjuk valamennyire 

megindokolhatja: a valóban bámulatos számszerű intézményi növekedést még jobban ki 

tudták emelni azáltal, hogy hangsúlyozták az előzmények hiányát, kidomborítva ezzel azt a 

véleményüket, hogy az egész növekedés a nulláról indult el.  

A korábbi fejezetekben azt igyekeztem bizonyítani, hogy korántsem igaz ez a lesújtó és 

teljességgel negligáló vélemény, ahogyan az sem igaz, hogy a hitelintézetek a semmiből 

pattantak elő, teljes fegyverzetben. Sokkal inkább úgy tűnik, hogy egy folyamatról van szó, 

aminek különböző állomásait meg lehet ugyan mutatni, el lehet egymástól különíteni, de 

valójában mégiscsak egybetartoznak, egy rendszer különböző részei, amelyek a különböző 

kihívások mentén változnak és átalakulnak.
458
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A hitelintézetek gyorsan növekvő száma és súlya ellenére az Osztrák-Magyar Monarchia 

jelentős tőkeimportőr maradt egészen az I. Világháborúig.
459

 Jirkovsky Sándornak a fejezet 

legelején már idézett magyarázata szerint a jóval nagyobb eredendő tőkehiány miatt szorult rá 

az ország a külföldi tőkékre.
460

 Ezen eredendő tőkehiány vezetett oda, hogy az induló 

hitelintézetek akár egészen kis tőkével is belevágtak az üzletbe, aminek következménye volt, 

hogy a gyorsabb megtérülés reményében nem is az agrárium, hanem sokkal inkább az ipar és 

kereskedelem hitelek útján való támogatása vált igazán hangsúlyossá az üzleti politikájukban. 

A tárgyalt időszak átmeneti jellegét erősítik a takarékszövetkezetek is. Megszületésük 

természetesen ugyanarra a problémákra reflektált, mint a betáblázás és a közvetítők 

megjelenése is: vagyis egyrészt az adósságok számontartására és követésére, másrészt a 

tőkeallokációra és a hitelkihelyezésre, illetve mindehhez még egy emberbaráti-szociális célt is 

felvettek a repertoárjukba. 

 Ebben a fejezetben ezekről a szétszórt tőkéket összegyűjtő és kihelyező, ezt a 

tevékenységet vállaltan az elsődleges feladatuknak tekintő hitelintézetekről lesz szó, mint a 

magyarországi hitelezés egy újabb szakaszáról, az 1840 és 1873 közötti időszakból.
461

 A 

fejezet legfontosabb kérdése, hogy tényleg megtalálhatjuk-e azt a pontot, amikor az új szakasz 

megkezdődik, hol húzhatunk határt, ha egyáltalán, azaz 1840, vagy esetleg 1848 (amit szintén 

előszeretettel szoktak határként definiálni) valóban kijelölhető-e egyfajta korszakhatárnak. 

Ezen túl megvizsgálom, hogy az intézményi hitelezés mit tudott kezdeni a korábbi korszak 

jelentős problémájával, az uzsorával, illetve hogyan alakította át a korábbi hitelezési 

gyakorlatot. 

 

Az 1840-es dátum, mint már olvastunk róla, a magyarországi hitelezést illetően az utókor 

szempontjából vízválasztó szereppel bírt. A kijelentés hátterében egy olyan intézmény 

megjelenése állt, amelyek a korábbi intézményekkel ellentétben már csak pénzügyekkel 

foglalkozott, eleve ezzel a céllal is jött létre. Ez az intézmény az 1840-ben alapított Pesti 

Hazai Első Takarékpénztár, az utókor tehát ehhez a ponthoz kötötte a hitelezés átalakulását 

(vagy szélsőséges esetben egyáltalán a hitelezés megindulását). A takarék egészen más 

szellemiséget és metódust alkalmazott, mint az a korábbi időszakban megszokott volt, így 

első látásra teljesen érthetőnek látszik a századvég íróinak ítélete. Mielőtt azonban 
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közelebbről is szemügyre vennénk a takarék működését és így közelebb kerülhetnénk ahhoz, 

hogy megítéljük az 1840-es dátum kiemelkedő szerepét, nézzük meg a jogszabályi háttér 

változását is, mert annak kapcsán egy másik időpont is felmerülhet. 

A vesztes szabadságharc után az osztrák abszolutizmus számos területen hajtott végre 

olyan változtatásokat, amiket korábban a rendi ellenállás, illetve az elégtelen politikai akarat 

meggátolt. Témánk szempontjából talán a legfontosabb ilyen reform a telekkönyvezés 

bevezetése volt, amelynek a története ugyanakkor jól példázza azt is, hogy akár másfél 

évszázados küzdelembe is kerülhet egy-egy törvény megszületése. Először még Kollonich 

Lipót vetette fel a telekkönyvezés bevezetésének szükségességét, közvetlenül a török kiűzése 

után.
462

 De mivel a törvénnyel szándékai szerint a nemesség megadóztatása lett volna a távlati 

cél, a telekkönyv és az azzal kapcsolatos kataszteri felmérés lekerült a napirendről, de a 

fokozottabb kontrolltól tartó félelem megmaradt a rendekben. A Rákóczi-féle szabadságharc 

után talán lett volna lehetősége a kormányzatnak átnyomni a törvényt a megrendült rendi 

ellenálláson, de helyette a kis lépések óvatosabb, hosszabb időt igénybe vevő politikáját 

választották: az 1723-as, már sokszor említett betáblázási törvény voltaképpen a telekkönyv 

megvalósulása felé vezető úton megtett első lépést jelentette.
463

 Ugyan nem volt szó teljes 

kataszterről és nyilvántartásról, de az adósságok betáblázását már a birtokra jegyezték be, 

még ha nem is nevesítették azokat: az adott vármegye vagy város határain belüli földekre 

vonatkozott, tehát tettek egy lépést a konkrétabb adminisztrálás irányába. Aztán ezzel a 

lépéssel hosszú időre meg is álltak ezen az úton, vagy ahogyan Mészáros Károly ezt sokkal 

veretesebben megfogalmazta:  

 

„Azonban, daczára az üdvös kezdetnek, mégis több mint egy század kívántatott arra, hogy 

Magyarországon a hitel- és birtokviszonyokban beállott s gátot többé nem ismerő nagyszerű 

átalakulás mintegy kényszerítse volt törvényhozásunkat, hogy a telekkönyvi intézvénynek 

szélesebb alapot engedjen.”
464

 

 

Habár II. József 1785-ben elrendelt felmérése is jelenthette volna az alapját egy 

telekkönyvi rendszernek,
465

 majd csak az 1832–36-os országgyűlésen került újra napirendre a 

telekkönyvezés, de különösebb eredmény nélkül. Pedig ekkoriban is nagy elvárásokat fűztek 

hozzá: 
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„Ha illy Grundbuch a nemesi jószágokra nézve létesülne, a minek pedig az akaraton kivűl nehezen 

áll valami utjában, (de ezt minden szolgabírói járásban óhajtanám) akkor soha többé egy krajczárja 

sem veszne el a hitelezőnek a földbirtokosnál, mert mielőtt pénzét kezéből kiadná, megnézhetné a 

szolgabíró könyvében, mennyi van a nagyságos, tekintetes, nemzetes úr azon járásbeli földjére 

betáblázva, s látván földbirtokát, mit zsebébe senkisem dughat, s ezért legbiztosabb mérlege a 

vagyonosságnak, csak azon summáig adna annak kölcsön, mellynek erejéig jószágát általvenni 

magát késznek érzené.”
466

 

 

Sőt mi több, Szűcs Ábrahám szerint még a fényűzést és pazarlást is visszaszorítaná, mert a 

költekezők előbb-utóbb nem kapnának kölcsönt. 

1849-ben ismét felmerült a gondolat, de az „ősi és zálogos jogviszonyok”
467

 miatt ez nem 

volt kivitelezhető. A folyamat lezárására végül csak a szabadságharc bukása után került sor: 

akkor sikerült elérni, hogy megvalósuljon a több mint másfél száz éve halogatott felmérés. Az 

1849. december 28-án kelt rendelet még csak a nem nemesi birtokok bevezetését rendelte el, 

de az 1852. november 29-i ősiségi és az 1853. március 2-i úrbéri nyíltparancs révén mód nyílt 

a nemesi földek regisztrációjára is: 1853. április 18-án a telekkönyvi előmunkálatokat az 

igazságügyi miniszter rendelete alapján a nemesi birtokokra is kiterjesztették.
468

 Az 1855. 

december 15-én kelt újabb igazságügy-miniszteri rendelet jelölte ki a végleges kereteit a 

pontos a telekkönyvezésnek.  

Volt, ahol jó tempóban haladt a kataszteri felmérés, 1854. január 1-én már hiteles 

telekkönyvekkel bírt Moson, Győr, Sáros, Békés, Csanád vármegye,
469

 de összességében még 

az 1860-as évek végén is úgy tűnt, „épen 22 év kellene még míg csupán Magyarország lesz 

végleg fölmérve”
470

, vagyis a korábbi várakozások beteljesülésére még sokáig kellett 

várakozni.  

A jogszabályi háttérnek a jelzálog szempontjából mindenképpen előnyös megváltozása 

azonban mégis azt az elvárást ébresztené a szemlélőben, hogy bizonyára megugrik a 

jelzálogos hitelezések volumene, tehát az 1855-es év esetleg egy konkrétan megragadható 

dátum lenne a két hitelrendszer kronológiai elkülönítésére. Hogyan tudnánk kimutatni a 

törvény hatását? A korábbi időszakkal ellentétben most már több precíz és folyamatos adatsor 

is rendelkezésünkre áll a hitelezésről, köszönhetően azoknak az intézményeknek, amelyek 
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kifejezetten pénzügyi tevékenységek lebonyolítására jöttek létre: a takarékpénztáraknak és 

bankoknak. Az előzetesen vízválasztónak ítélt időpontok megvizsgálására az újonnan alapított 

hitelintézetek eredményein keresztül találhatunk módot. Elsőként két takarékot, majd a Pesti 

Magyar Kereskedelmi Bankot fogjuk megvizsgálni, és a korábbi korszakhoz képest 

szerencsére könnyedén hozzáférhető adataik alapján választ kaphatunk a bevezetőben feltett 

kérdésünkre. 

 

 

V.1 A takarékpénztárak – a Brassói Általános Takarékpénztár és a Pesti Hazai 

Első Takarékpénztár 

 

„A pénzintézetek közül legelőször a takarékpénztárak intézménye honosult meg nálunk, e hasznos 

intézmény, mely az által, hogy bármi kis tőkét is elfogad és gyümölcsöztet, ösztönül szolgál a 

takarékosságra, a különben elkallódó apró tőkéknek jegeczezési pontot nyújt, s oly csatornát képez, 

melyen keresztül a heverő tőkék oda folynak, hol rájuk legnagyobb szükség van.”
471

  

 

A középkori német zálogházak (Leihäuse) nyomdokain haladva
472

 az első modern 

takarékpénztárt Hamburgban alapították 1778-ban, majd a következő harminc évben 

Európában több mint 1100 hasonló intézetet hoztak létre.
473

 Ennek a hullámnak a végére 

illeszkedtek be a magyar alapítások is, elsőként a Bécsben 1819-ben megalakult Első Osztrák 

Takarékpénztár (az Erste) állított fel fiókokat több magyarországi városban is: Pozsonyban 

(1828–1841), Nagyszombatban (1827–1841), Érsekújváron (1827–1829), Győrött (1827–

1838), Zólyomban (1827–1829), Szegeden (1827–1829), Eszéken (1827–1834) és Varasdon 

(1827–1830).
474

 A zárójelbe tett számokból látszik, hogy egy-kettőn kívül egyik sem volt 

hosszú életű, és valójában nagyon lokális szerepet töltöttek be. Működésükről igazán érdemi 

adat, úgy fest, nem maradt fenn. 

1836-ban jött létre az első helyi alapítású takarékpénztár, a brassói. Majd 1840-ben a Pesti 

Hazai Első Takarékpénztár és az Aradi Első Takarékpénztár, aztán sorban a többiek: 1848-ra 

már 33 takarékpénztár működött az országban, miközben Ausztriában 1848-ig csak nyolc 
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takarék kapott működési engedélyt.
475

 Egy nagyobb alapítási szünet állt be 1849-ben (Pólya 

Jakab szerint csak „pangtak” a hitelintézetek
476

) és ez a szünet tíz évig ki is tartott, csak 1858-

ban alapították meg a 34. takarékpénztárt (a fiumeit), 1859-ben a nagykőrösit, de az 1860-as 

években már újra nagyobb számban (3–8) jöttek létre, így 1867-re 66 darab működött az 

országban.
477

 A számuk a későbbiekben is tovább növekedett (1883-ra már 314 darab
478

), de 

Vargha Gyula sommás megállapítása szerint ezek főként saját forrásaikat akarták csak 

„gyümölcsöztetni”, és kevésbé új hitelforrásokat feltárni. Magyarán nem annyira az allokációs 

problémákat akarták orvosolni, hanem saját tőkéjüket kamatoztatni. Ennek látszatra 

ellentmond, hogy saját tőke arányuk gyenge volt (kb. 5,9%), és ehhez még drága kezelési 

költségek is járultak – de még így is olcsóbbnak tartották őket, mint a „falusi bankárok” 

pénzét.
479

  

 

„A takarékpénztárak és más letéti bankok működésének hazánkban több irányban nagy haszna volt. 

Előmozditák a takarékosságot és a tőkék gyűjtésének hajlamát. Valóban meglepő, hogy ezen 

tőkeszegény országban oly nagy, sor millióra menő összeg van náluk elhelyezve. Az országban a 

személyes hitel fejlődését előmozdíták.”
480 

 

Lónyay Menyhért szavai a takarékok szinte minden jellegzetességét felsorolják, így 

nagyjából ezeket a kérdéseket fogom érinteni én is velük kapcsolatban: a takarékosságot, a 

tőkegyűjtést, annak méretét és a hitelezési tevékenységüket. Ebben az alfejezetben a két első 

hazai alapítású takarékpénztár, a brassói és a Pesti Hazai első működésén keresztül 

vizsgálhatjuk meg ezeket a kérdéseket. Időben a brassói megelőzte a Pesti Hazai Első 

Takarékpénztár megalapítását, tehát akár ez is lehetne egy kezdőpont a maga 1836-os 

dátumával, de működése saját döntését követően sokkal kisebb hatású maradt, mint az 

utóbbié,
481

 így az utókor sokkal jelentősebbnek ítélte a Fáy András jóvoltából meginduló Pesti 

Hazait, annak 1840-es kezdeti dátumával, tehát a bevezetőben feltett fő kérdésünkhöz is 

közelebb kerülhetünk a két intézmény vizsgálatával. Ugyanakkor a brassói működését a Pesti 
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Hazai mellé állítva képet kaphatunk a takarékok előtt a korszakban megnyíló eltérő 

lehetőségekről.  

 

Talán nem is meglepő, de Széchenyi István gróf a Pesti Hazai Első Takarékpénztár
482

 

születésében is szerepet játszott, igaz, csak közvetve: Fáy András a Hitelt olvasva dolgozta ki 

részletes elképzeléseit a magyar hitelezés átalakításáról, amiket egyfelől megírt A Bélteky-ház 

című társadalmi regényében, másfelől egy nagyon alapos tervezetet is készített belőlük, amit 

1839 során ismertetett a Pest megyei közgyűlésben.
483

 Fontos tényező volt a vizsgálódásában, 

hogy Pest megye lakosságát 400 000 főre taksálta, ebből közel 350 000 nemtelen, akik Fáy 

célja szerint a takarék fő célközönségét alkották volna,
484

 vagyis alapvetőnek tartotta, hogy 

minél nagyobb legyen a leendő betétesek köre.  

Összesen 40 000 pengő forint értékű részvényt akart első körben összegyűjteni, és az 

elvárásának megfelelően jól is mentek a papírok, még Széchenyi is vett néhányat, holott nem 

bízott igazán a vállalkozás jövőjében.
485

 A legtöbb részvényt Zlinszky János középponti 

főszolgabíró jegyezte, szám szerint 97-t. Fáy maga 40-t, Nagy József orvos 32-t, Ráday 

Gedeon gróf 23-t, Ullmann Mór 10-t, de számos további ismert nevet is találhatunk az 

alapítók listáján, mint például Michael Lazar Biedermann, Deák Ferenc, Bajza József. 1840 

elejére már 506 darab részvényt jegyzett 324 alapító, 1844-ben a papírok száma 667 darab.
486

  

Egy másik példa a takarékokra a Brassói Általános Takarékpénztár (Kronstädter 

Allgemeine Sparkasse, továbbiakban KAS). Szászföld eltérő hátországot jelentett, mint amit a 

Magyar Királyság biztosított pl. a Pesti Hazainak. Királyföldön ugyanis már az 1840-es 

években működött a telekkönyvezés, és az ősiség törvénye sem vonatkozott az itteniekre, 

vagyis egy eltérő közegben kezdhették meg működésüket a helyi takarékszövetkezetek, 

ráadásul errefelé a társadalom jellege kevésbé tükrözte vissza a feudális struktúrát.
487

 

Másrészt azonban Erdély jóval szegényebb volt, mint a Királyság, alapvetően az egész terület 

más gazdasági viszonyok között élt.  

Alapításának főszereplője Peter Traugott Lange, aki 1827-ben Bécsben élt és ott ötlötte ki 

az alapítás tervét. Mintául az Erste Österreichische Sparkasse  1819-es statútuma szolgált. A 

brassói százas tanács tárgyalta is a benyújtott javaslatot 1828. januárjában, azt el is fogadták, 

így Bécsbe kerültek az iratok, az Erdélyi Udvari Kancelláriához, ahol fektették, halasztották, 
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majd 1832. augusztusában halasztásról döntöttek, mert az Erste alapszabályait épp 

felülvizsgálták, és mivel az volt Lange mintája, várakozni kényszerültek. Erre Lange új 

statútumot fogalmazott, ezúttal a nürnbergi takarékpénztár mintájára. Ezt végül Bécsben is 

elfogadták, 1835. júniusában. 1835. november 18-án tartotta első ülését a Sparcassaverein, 54 

alapító taggal.
488

  

A Pesti Hazai részvényeinek egyre növekvő népszerűsége indította Kossuth Lajost arra, 

hogy felvesse, alakuljon részvénytársasággá az egyesület az 1840-es törvények alapján, 

ahogyan abban az időben már több takarékszövetkezett átalakult, például a soproni, aradi, 

miskolci,
489

 sőt a pozsonyi 1842-ben már eleve részvénytársaságként kezdte meg 

működését.
490

 A felvetés mögött valójában jóval több húzódott meg, mint formalitás: a Pesti 

Hazai Első Takarékpénztár alapszabályában pontosan megfogalmazta Fáy, hogy milyen 

célokat kíván követni az egyesülettel. Pontosan azon célok és elvek mentén képzelte el a 

takarék működését, amelyek már az 1778-as hamburgi első takarékpénztár óta mindegyik 

újonnan létrejövő intézmény alapszabályzatában megfogalmazásra kerültek, ez pedig a 

filantrópia volt. Fáy szerint az alapítók pénze nem befektetés, hanem sokkal inkább „hazafias 

áldozat”.
491

 „Az alapítókat az a remény táplálja, hogy ezen intézmény a szegény embereket 

arra fogja ösztönözni, hogy szorgalom és takarékosság által az államnak hasznos és értékes 

polgárai legyenek.”
492

 A megyei felhívás is ezt a vonalat emelte ki: 

 

„Fő oka tehát, ne talán más mellékesek között, magyar hazánk köznépe szegénységének az, hogy 

azon nép-osztályaink, mellyek munka és bér után élnek, nem olly szorgalmasok, nem olly józanul 

takarékosak, mint lehetnének, mint lenniök kellene.”
493

 

 

Az Első Hazai vállaltan csak „humanisticus jelleggel” alakult, eredete is erre utal: nem 

pénzemberek hozták létre, hanem a régi magyar nemesség „valóban nemes tagjai”.
494

 

Az egyesületi forma azzal is járt, hogy a részvényeket megvásárlók évente hat pengő 

forintot is kötelesek voltak megfizetni, 10 éven keresztül. Egy részvénytársaság, amely formát 

Kossuth is javasolta, azonban már a nyereség alapján fizet a tulajdonosoknak, így az 

osztalékon keresztül érdekelté válnak a társaság minél nagyobb haszonnal járó működésében. 
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Azaz az alapszabály szerinti jótékonykodás könnyen másodrendű céllá válhat, a korábbi 

filantróp szemlélet, ha nem is szűnik meg feltétlen, de háttérbe szorul, és sokkal jobban 

érvényesül az üzleti érdek.
495

  

A Pesti Hazai végül 1845-ben valóban részvénytársasággá alakult, de valójában már a 

részvénytársasági forma előtt is szem előtt tartották a gyors megtérülést, egész egyszerűen 

azért, hogy minél előbb, minél nagyobb tőkével rendelkezzen az (akkor még) egyesület. Ezért 

a rövid lejáratú kölcsönöket részesítették előnyben, még akkor is, ha ezzel ellentmondtak az 

alapszabálynak.
496

 „Az intézet kezd tehát kibontakozni a szerényebb módúaknak 

mindenekfölött szolgáló takarékpénztár jellegéből”.
497

  

Ez a tendencia egyébként folytatódott a szabadságharc után is, amikorra a hitelintézet 

teljesen kommercializálódott: felemelték a minimum hitelösszeget, ezzel a legszegényebb 

potenciális hitelezők kiestek, miközben a váltók leszámítolása az egyik fő üzletággá avanzsált 

elő. Mégsem mondhatjuk, hogy eredeti vállalásukat teljesen feladták volna a Pesti Hazainál, 

mert például a tiszta jövedelemből elkülönített tartaléktőkét csak szűk határokon belül 

növelték, a betétek mennyisége gyorsan növekedett és a kölcsönök után a 6%-os kamat 

maradt általános. Ezt erősíti meg, hogy Fáy András megmaradt segédigazgatónak a 

részvénytársasággá átalakulás (1845-ben tényleg részvénytársasággá alakult át a Pesti 

Hazai)
498

 után is; ha a takarékpénztár működése annyira elkanyarodott volna az általa kijelölt 

útról, minden bizonnyal lemond, vagy legalábbis nem hagyja szó nélkül a változásokat. A 

részvénytársasági forma ráadásul lehetőséget teremtett egy nagyobb volumenű hitelezés 

folytatására, és ahogy már említésre került, nem csak a Pesti Hazai lépett erre az útra, hanem 

több másik takarék is.  

Ugyanakkor a brassói takarék megtartotta egyesületi formáját, hangsúlyozva a 

jótékonysági szerepkört.
499

 Lange a szokásos emberbaráti megközelítést már az alapításkor 

átvette az Erste szabályzatából, és az hasonlóan szempontokat követett, mint amiket láttunk a 

Pesti Hazai esetében: 

 

„A takarékpénztár lehetőséget kell adjon a gyári munkásoknak, kézműveslegényeknek, szolgáknak, 

napszámosoknak (akik nem mindig találnak valakit, aki oly csekély összegeket kamatoztatni 

hajlandó), hogy takarékoskodjanak, azért, hogy a takarékosság szellemét, mely a legerősebb védelem 
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az elszegényedés ellen, a leghatékonyabb eszköz a műszorgalom emelésére, felébressze és életben 

tartsa.”
500  

 

A célokat a KAS statútuma négy pontban határozta meg: 

           

1. „A kézművessegédeknek, napszámosoknak, szolgáknak, parasztoknak és hasonló szorgalmas 

felnőtt vagy fiatalabb személyeknek a legmegfelelőbb eszközt a kezébe adni, hogy egészséges napjaik 

nehéz keresetéből, vagy a kapott ajándékokból olykor-olykor valamit félretegyenek, az ilyet a 

legbiztosabb módon kamatok által gyarapítsák, hogy vagy öregségben vagy egyoldalú kelengyére 

vagy műhelyberendezésre vagy betegség esetén történő segítségre és hasonlókra többet tudjanak 

fordítani.”  

2. „Fiatal embereket készpénzük szükségtelen kiadásától megóvja és egyidejűleg értelmes 

takarékoskodásra szoktassa.” 

3. „A sok holtan és kihasználatlanul heverő kicsi és önmagában jelentéktelen összegecskét a 

magánpénztárakból, keresztszülői ajándékból egy nagy egésszé egyesítse és a nyilvános forgalomba 

bevezesse.” 

4. „Egy jótékonysági alapot képezzen a segítségre szoruló emberek támogatására.”
501

 

 

A KAS statútumát lefordították magyar és román nyelvre is, azaz nem csak a németek felé 

nyitottak, viszont a szigorú telekkönyvi kitétel eléggé leszűkítette a lehetséges hitelezők körét, 

így a széles körű terjesztési szándékot némi kritikával kell szemlélni. 

A KAS ugyanazzal a problémával kellett szembenézzen, mint a Pesti Hazai: a 

takarékpénztár növekedését inkább a tehetősebbek megtakarításai biztosították, azaz a 

szegények kisebb értékű megtakarításaiból (amik darabra jóval számosabbak voltak) csak 

keveset lehetett kihelyezni. Így vált egyszerre takarékká és bankká is szerepét tekintve a KAS, 

miközben a nagyobb betétek elfogadását igyekeztek korlátozni, a már sokat emlegetett 

morális kitűzések miatt, és a váltók befogadását is elvetették, mert nem gondolták 

összeegyeztethetőnek az alapszabályzat által meghatározott jótékony céllal,
502

 és ehhez 

tartották is magukat: nem alakultak át részvénytársasággá. 

 

Egészen másként vélekedett a takarékpénztárak emberbaráti szempontjairól Jirkovsky 

Sándor. Szerinte már kezdetben is dőreség volt azt hinni, hogy a szegények helyzetén a 
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takarékoskodással érdemben lehet javítani. „… csak a naivitás határán mozgó jóság hihette el 

azt, hogy egy szegény embert, aki alig tud élni, takarékosságra nevelhetek azzal, hogy egy 

üres pénztárcát adok a kezébe azért, hogy felesleges keresetét, ami nincsen, abba gyűjtse 

össze.”
503

 Fáy emberbaráti megközelítését is ebbe a sorba állítja:  

 

„Az alapítók felhívása mind abban csendül ki, hogy a szegényebb néposztály jórészt maga oka az 

elesettségének, mert nem dolgozik eleget, nem elég szorgalmas, amit megtakarít, azt nem tudja 

okosan felhasználni. A jobbmódúaknak kell tehát segítségükre sietni, ránevelni a munkára és 

takarékosságra, erre pedig a legalkalmasabb eszköz: takarékpénztárak létesítése.”
504

 

 

Innen már csak egy kis lépés, hogy Jirkovsky a takarékok alapítása mögött már eleve 

haszonszerzési célokat sejtsen, és az emberbaráti tényezőket másodlagos jelentőségűvé 

degradálja. Nyilvánvalóan mindegyik takarék felismerte, hogy nem a szegények fogják a 

pénzüket betétként elhelyezni, hanem anyagilag tehetősebbek, mint például a polgárok, akik 

viszont arra számítanak, hogy befektetésük megtérül. A kereskedők éppen ezért támogatták 

ezeket az alapításokat, hiszen arra számítottak, hogy „a mozgalom a heverő tőkéket, mint a 

folyamszabályozás a szerte-széjjel lévő vadvizeket, levezeti és összegyűjti egy nagy 

medencébe, amelyből a szükséghez képest bármikor olcsón és könnyen meríthetnek”.
505

 Nem 

véletlenül vált mindegyik takaréknál már korán hangsúlyos üzletté a váltóleszámítolás. 

Várakozásaikban nem is csalódtak: a számtalan takarék létrejötte így szimplán csak üzleti 

megfontolásoknak köszönhető. 

Az osztrák kormányzat is észlelte a korábban fontosnak deklarált emberbaráti szempontok 

háttérbe szorulását, ezért 1844. szeptember 2-án bevezette a Regulativumot, teljes nevén a 

Regulativ über die Bildung, Errichtung und Überwachung der Sparkassen elnevezésű 

szabályzatot, ezzel közel két évtizedes vitát generálva a takarékpénztárakkal.
506

 A 

Regulativum 12.§-a a tiszta nyereségnek a tartalékalap feltöltésén túl megmaradó részét csak 

jótékony közcélokra engedélyezte elkölteni, vagyis a részvénytársasági forma a 

részvényeseknek járó osztalékkal elképzelhetetlen volt. Ebben a vitában Bécs valóban a 

szegényebbek helyzetén igyekezett javítani, csak éppen a magántőkével működő 

takarékpénztárakon kárára, miközben azok rendre felismerték, vagy már eleve tudták, hogy ha 

jelentős eredményeket akarnak elérni a pénzpiacon, akkor más struktúrát kell felépíteniük. 
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Mindehhez érdemes azonban azt is figyelembe venni, hogy a takarékokhoz kirendelt 

ellenőrzéssel megbízott kormánybiztosok nem tettek ellenlépéseket, mikor a helyszínen 

tájékozódtak a takarékpénztárak haszonorientált metódusairól: szembesültek vele, hogy a 

takarékpénztárak léte a részvényeseken is múlik. A küzdelem épp ezért egy idő után már úgy 

zajlott, hogy a kormányzat egyfelől szemet hunyt a szabálytalanságok felett, másfelől azonban 

az új takarékpénztárak alapítását elbizonytalanította: az 1850-es évekbeli hitelintézeti 

alapításoknak a Regulativum volt az egyik kerékkötője (már 1847-ben bevezették, de egy 

jóval megengedőbb verzióját
507

), és mikor az 1860-as években a kormányzat feladta a 

szabályozást, akkor következett csak be egy újabb számbeli növekedés, ahogyan azt már 

korábban láttuk. 

Hogy mennyire nehéz megítélni a takarékpénztárak átalakulását, frappánsan megmutatja 

Vargha Gyula véleménye. A magyar pénzintézetekről írott munkájában előbb így reagál a 

Pesti Hazai 1847-ben megkezdődő osztalékfizetésére: „így vetkőzte le az intézet humanisticus 

jellegét”.
508

 Alig néhány oldallal később azonban már így fogalmazott: „Még ha 

részvénytársaságokká alakultak is takarékpénztáraink, megőrizték humanisticus jellegüket s 

távol álltak a nyereséghajhászattól”.
509

 Összességében azt mondhatjuk, hogy bár Jirkovsky 

megítélése minden bizonnyal nem állt messze a valóságtól, azért a KAS példája is azt 

bizonyítja, hogy egy takarék az eredeti emberbaráti alapszabályok szellemében is képes volt 

működni; csak jóval kisebb pénzügyi forgalmat generálva. 

 

A takarékosságra nevelés és az emberbaráti szempontok után most már nézzük meg a két 

takarék számszerű eredményeit, hogy a tőkegyűjtésükről is tájékozódhassunk. A Pesti 

Hazainak az 1840-es évekbeli működéséről ad képet a 31. táblázat. 

Az alaptőke, eltérően a többi, akkoriban alapított takaréktól, jelentősen növekedett az első 

kilenc évben, de a betétek aránya ezen növekedés ellenére is jóval felülmúlta azt (és a 

kihelyezett kölcsönök is meghaladták az alaptőke mértékét). Ez a körülmény nem hordozott 

különösebb veszélyforrást – legalábbis Vargha Gyula szerint –, mivel a takarékok nem voltak 

„nyerészkedő intézetek” (ezek szerint Vargha végül erre a véleményre helyezkedett), és a 

rájuk bízott pénzek óvatos kezelése elég biztosítékot nyújthatott.
510
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31. táblázat – A Pesti Hazai Első Takarékbank mérlegének kivonata konvenciós 

forintban 1840–1848 

Év Alaptőke Betétek Ingatlankölcsönök Váltótárca Előlegek 

1840 2740 64 489 30 700 27 500 5560 

1841 4988 157 125 99 300 42 000 17 350 

1842 8016 307 414 193 900 88 091 33 536 

1843 13 112 747 012 459 605 203 031 65 640 

1844 23 331 1 311 279 1 070 905 205 172 67 653 

1845 44 260 2 038 287 1 491 389 356 287 89 918 

1846 72 169 2 530 456 2 080 614 335 372 105 088 

1847 110 326 2 761 145 2 596 081 136 409 109 984 

1848 145 296 2 332 620 2 446 567 16 790 29 061 
Forrás: Vargha 1885: 25.  

 

Az 1848-as események hatása a Pesti Hazai működésére azonban nem támasztotta alá ezt a 

megnyugtató véleményt. Az Osztrák Nemzeti Banknál kezdődött márciusi általános bizalom 

megrendülése következtében (amit fokozott, hogy a bécsi pénzintézet történetében először 

közzétették a bank helyzetéről szóló kimutatásokat
511

) a Pesti Hazainál is tömegesen vették ki 

pénzüket a betétesek: március 2-án 124-en, ami a szokásos forgalom négyszerese volt.
512

 

Azonnal kölcsönért fordultak, előbb a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankhoz 20 000 forintért, 

majd a Helytartótanácshoz 100 000 forintért (mindezekért cserébe betáblázott 

kölcsönkötvényeket ajánlottak fel 208 000 forint értékben
513

). Ez a hitel sem orvosolta a 

nehézségeiket, így újabb és újabb kölcsönért folyamodtak, végül Kossuth Lajos adott 

júliusban, már mint pénzügyminiszter.
514

 Ez a hitel is csak prolongálni tudta az 

elkerülhetetlent, és miután a következő, immáron 400 000 forintra rúgó kérelmüket Kossuth 

elutasította, előbb kénytelenek voltak részben felfüggeszteni a takarékpénztár működését 

(csak a kamatokat fizették ki, illetve a 100 forintnál kisebb betétekből 10–20 forintos 

részleteket),
515

 majd Jelačić közeledtének hírére szeptember 29-én a teljes működésüket 

beszüntették. Majd csak október közepén indultak újra, de a hadi helyzet alakulása miatt 

sokkal jobb eredményekkel, mint korábban, a 150 000 forintos adósságukból sikerült 

visszafizetni 80 000-t, és így már akkor sem rendültek meg komolyabban, amikor Budát és 

Pestet megszállták Windischgrätz csapatai, sőt a betétek mennyisége csak tovább 
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növekedett.
516

 Ezen utóbbi tényező azonban nem annyira valamiféle általános javulásnak volt 

köszönhető, hanem az üzleti élet szinte teljes leállásának, így bármifajta befektetés helyett 

sokkal jobb megoldásnak tűnt, hogy inkább a takarék betétkönyveibe tegyék pénzüket a 

betétesek. Buda 1849. májusi visszavétele sem javított ezen a körülményen: ahogy 

tapasztaltuk korábban a betáblázások kapcsán, a háborús évek nagymértékben visszavetik a 

hiteltevékenységeket.
517

 A takarék helyzete a szabadságharc helyzetének romlásával 

párhuzamosan újra rosszabbá vált, július 2-án kénytelenek voltak leállítani az új betétek 

befogadását. Az igazi csapást azonban a magyar bankjegyek ellenszolgáltatás nélküli 

beszolgáltatása jelentette: 177 167 forintot adott át a Pesti Hazai a császári hatóságoknak.
518

 

Így megint pénzhiány lépett fel a társaságnál, végül a kincstártól kaptak 20 000 forintot. 

A társaság tehát nehezen vészelte át a háborús éveket, és a külső körülmények 

tagadhatatlanul válságos alakulása mellett a Pesti Hazai felelősséget is meg szokták említeni. 

1847. december 31-én a kihelyezhető pénzek több mint 90%-a ingatlanokra volt kiadva,
519

 és 

ezt az üzleti politikát húzta keresztül az 1848-as Lónyay Menyhért féle moratórium.
520

 A 

beregi követ az országgyűlésben indítványozta, hogy „a kárpótlásra jogosított földesúrnak 

adósságai a törvény további kárpótlási rendeletéig föl nem mondható”.
521

 Lónyay az 

uzsorahitelek ellen akart fellépni, azonban a törvény a takarékpénztárakat is jelentősen 

megrendítette. 

Másik példánk, a brassói takarék helyzetéből adódóan némileg eltérő üzletpolitikát 

folytatott. Bármilyen csekély összeget korlátlan időre lehetett betenni 4%-ra, és minden egy 

forint 15 krajcár után tudtak fizetni (a számlapénz fogalmát még nem használták), ha ez nem 

jött ki, akkor csak őrizték a fennmaradó pénzt. A betét 1-10 forint esetén bármikor felvehető 

volt, 10-50 forint között hathetes, 50 forint felett három hónapos felmondási időt 

érvényesíthetett az intézet. A 4% nem volt magas, „különösen mivel az intézet vezetői és a 

kortársak is a hitelekre megengedett és szokásosnak tekintett 6%-kal vetették össze”.
522

 5%-ra 

adták ki a betéteket, ez kedvező volt: a többi takarék általában 8–10%-ra adott ki, és hát az 

általános is 6% volt. Biztosítékot szigorúan kértek, csak rendezett telekkönyvbe bejegyzett 

ingatlan lehetett, vagy kézizálog, utóbbi csak becsértéke 1/3-áig. Az első években a KAS 

mutatói is lassú, de biztos növekedést mutattak (30. táblázat). 
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32. táblázat – A KAS mérlegének kivonata konvenciós forintban 1836–1846 

Év Betétek Kihelyezett hitel Nyereség 

1836 9232 8894 35 

1837 20 886 20 965 112 

1838 61 117 59 482 571 

1839 100 751 97 420 647 

1840 135 664 135 664 1390 

1841 169 677 170 988 1956 

1842 198 318 197 777 5093 

1843 218 495 223 963 2453 

1844 270 613 266 249 3539 

1845 332 799 333 638 3216 

1846 402 570 393 426 3173 
Forrás: Egry 2009: 94.  

 

Az adatokból kiolvasható, hogy a KAS úgyszólván minden forrását hitelezésre fordította, 

holott voltak korábban félelmek: maga Lange is bevallotta, hogy tartott tőle, nem fogják tudni 

kihelyezni a tőkéjüket, mert csak kevesen fogják tudni a szükséges biztosítékokat megadni.
523

  

Jelentőssé vált a takarék magyarországi összevetésben is: 1846 végén a Pesti Hazai 

mérlegfőösszege 4 056 942 forint volt, a pozsonyié 2 112 122 forint, a sopronié 1 096 567 

forint, a KAS-nál ez a mutató 417 374 forintot tett ki. Utánuk következett Eperjes, ott csak 

304 643 forint, az aradinál 102 902 forint.
524

 

Egry Gábor is megjegyzi, hogy „miközben a kortársak a hitel hiányát magától értetődően 

emlegetik” (forrást nem közöl), a KAS mutatói nagyon jelentős összegekről szólnak, külön 

hangsúlyozva, hogy mindezeket az eredményeket a takarék a gazdaságilag elmaradott 

Erdélyben érte el.
525

 Ezt árnyalja, hogy épp Egry állapította meg elemzésének egy pontján,
526

 

hogy a szász régió, amiben a KAS is működött, valójában kiemelkedett Erdélyből mind 

gazdaságilag, mind társadalmilag, „piacbarátabb” volt, ezért annyira nem találjuk 

meglepőnek, hogy a takarékpénztár jelentős növekedést tudott felmutatni az alapítását követő 

több mint tíz esztendőben. A hitelhiányról és pénzhiányról a királyi Magyarországon is 

állandó diskurzus folyt, ennek ellenére az összes takarékpénztárnál jelentősen növekedtek a 

betétek, bár kétségtelen, hogy a régiók gazdasági eltérései kihatottak a takarékok 

eredményeire is.  
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Ellentétben a Pesti Hazaival, 1848–49-et viszonylag könnyen vészelte át a takarék, ami 

nyilvánvalóan annak is köszönhető volt, hogy figyeltek az alaptőke és a kihelyezett hitelek 

egyensúlyára, de a sikeres működés mögött ott húzódott az a jelenség is, hogy a KAS nem 

kölcsönzött jelzálogra, így pont a nehezen likviddé tehető adósságok hiányoztak a 

portfoliójából a legnehezebb időszakban, és így jóval könnyebben volt képes likvid tőkéhez 

jutni saját forrásai felhasználásával.  

A törlesztésekről is tud adattal szolgálni Egry az 1840-es években a KAS működését 

illetően. Ezek alapján nagyjából 23–24%-os törlesztési aránnyal lehet számolni, ami nem túl 

magas érték, vagyis alapvetően az új betétekre alapozódott az egyesület pénzügyi politikája: 

azokból lehetett finanszírozni az újabb hiteleket, nem pedig a már kihelyezett tőkék 

megtérüléséből. 1848-ig nem is volt semmi baj,
527

 de 1849 után egyfelől megszaporodtak a 

lehetséges hitelkérelmezők (a jobbágyfelszabadítás és a megváltozott birtokviszonyok és 

birtokjogok következtében), másfelől az abszolutizmus éveinek megszorításai (magyar 

bankjegyek beszolgáltatása, az 1854-es kötelező kölcsön behajtása)
528

 oda vezettek, hogy 

pénzhiánnyal kellett szembenéznie a takaréknak.
529

  

A törlesztés kapcsán érdemes visszautalni a kitáblázásokból kiolvasható arányokra: a Pest–

Pilis–Solt megyei adatokból az derült ki, hogy az 1840-es és 1850-es években az intabulált 

hitelek kitáblázási aránya visszaesett a növekvő betáblázásokhoz képest.
530

 A 

visszafizetésekkel kapcsolatos bizonytalanságokra ott és akkor már utaltam, ezeket most 

felesleges megismételni, az azonban mindenképpen elgondolkodtató, hogy egy pontosan 

vezetett intézményi kimutatás is hasonló adatokat produkál. Óvakodnék azt a korábbi óvatos 

feltételezést ezzel bizonyítottnak gondolni, hogy ahogy növekedett a hitelezés volumene, úgy 

csökkent a visszafizetési hajlandóság, mégis az arányok egyezése miatt feltételezhető, hogy 

rövid távon valóban lehet egy kb. 70–80%-os nem fizetéssel kalkulálni. A rövid táv kitétel 

mindenképpen fontos tényező, mert a hiteleket prolongálhatták az adósok, ahogyan megtették 

már az 1840-es évek előtt is, és ha így nézzük, akkor a számtalan ki nem fizetett kölcsön-

bejegyezés mögött valójában az is húzódhat, hogy a kamatokat folyamatosan fizették és a 

kölcsönöket valamikor, az eredeti visszafizetésnél akár hosszú évekkel később teljesítették. A 

rövid táv időtartama ebben az esetben könnyen lehet évtizedes hosszúságú, és így Egry adatai, 

illetve a Pest megyei kitáblázások csak azt bizonyítják, hogy egy-egy időszakra lebontva a 

20–30%-os nem törlesztés lehetett általános az 1840-es években. Pontosabb értékekhez a 
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különböző kontraktusok történetét egyesével kellene végigkövetni, ez azonban jelenleg alig-

alig járható út. 

 

Ezek után rákanyarodhatunk kezdeti kérdésünkre: vajon tekinthetjük-e valóban 

vízválasztónak az 1840-es, vagy az 1848-as, esetleg az 1855-ös dátumot? Ehhez már nem 

csak a KAS és a Pesti Hazai adatait, hanem az összesített hazai takarékpénztárak üzletágainak 

adatait nézzük meg a kezdetektől 1873-ig (33. táblázat). 

 

33. a) táblázat – A hazai takarékpénztárak különböző üzletágainak értékei 

konvenciós forintban 1840–1858 

Évek Alaptőke Takarékbetétek Előlegüzlet Váltótárca  
Jelzálogkölcsön 

állomány 

1840    2740 204 519    5 560    27 500    172 224    

1841    4988 343 201    17 350    42 000    288 548    

1842    21 322    940 182    78 422    93 961    684 511    

1843    36 322    2 038 923    296 222    210 330    1 484 403    

1844    67 260    3 659 246    491 312    256 711    2 726 616    

1845    180 814    5 814 615    798 158    586 504    3 932 108    

1846    341 017    8 227 432    1 127 308    969 254    5 499 051    

1847    473 763    11 138 134    1 577 589    1 089 254    7 750 672    

1848    473 780    9 113 518    1 391 871    633 695    7 322 640    

1849    454 275    9 606 973    1 260 025    592 325    7 423 756    

1850    505 369    10 728 630    1 570 350    860 317    7 955 941    

1851    568 259    13 520 316    1 656 132    1 946 644    9 421 717    

1852    598 965    17 277 279    2 069 969    3 289 596    11 390 920    

1853    622 728    17 673 914    1 955 924    3 679 569    11 877 878    

1854    644 030    16 674 090    1 677 870    3 678 233    11 401 171    

1855    663 402    17 768 477    1 193 965    5 043 166    11 005 047    

1856    689 929    21 300 784    1 805 003    7 921 031    11 018 636    

1857    707 553    24 329 812    2 253 156    9 252 016    12 086 087    

1858    721 562    29 689 046    2 970 428    11 812 517    13 875 347    

Forrás: Vargha 1896: 538–539, 550–551, 576–577, 597–598, 610, o.é. forintból átszámolva konvenciós forintra. 

 

A kezdeti néhány év eredményei tükrözik az indulási időszak nehézségeit, minden adatsor 

egységesen alátámasztja, hogy csak lassú növekedés tapasztalható, szó sincs arról, hogy amint 

megnyitottak a takarékok, azonnal felszívták a megtakarításokat, bár kétségtelen, ez nem is 

volt várható. A betétek jelentősen kezdtek növekedni az 1850-es évek második felétől, bár 

1867-től kezdve jóval nagyobb a növekedés abszolút számokban. 
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33.b) táblázat – A hazai takarékpénztárak különböző üzletágainak értékei osztrák 

értékű forintban 1859–1873 

Évek Alaptőke Takarékbetétek Előlegüzlet Váltótárca 

Jelzálogkölcsön 

állomány 

1859    728 422    33 553 939    3 148 426    12 838 193    15 927 757    

1860    698 627    38 064 924    3 480 453    14 334 444    18 196 830    

1861    706 162    41 176 776    3 599 615    15 303 093    20 417 404    

1862    785 843    44 245 790    4 197 426    16 436 277    22 190 257    

1863    1 089 420    46 372 808    4 595 161    16 338 560    24 028 013    

1864    2 236 132    47 001 943    4 530 534    16 434 834    24 955 330    

1865    1 324 349    49 426 901    4 484 308    18 338 768    25 153 693    

1866    1 558 103    56 463 605    4 110 681    18 420 795    26 808 872    

1867    1 974 772    68 046 141    3 274 687    23 751 904    27 221 438    

1868    3 410 498    85 986 621    4 576 199    28 708 404    39 427 551    

1869    5 928 677    109 709 115    7 085 371    38 495 895    46 547 868    

1870    7 081 633    117 887 254    7 765 848    41 680 631    52 856 771    

1871    8 531 893    142 374 994    7 638 366    53 827 640    62 428 867    

1872    14 128 832    150 633 911    10 413 194    64 447 802    68 490 639    

1873    17 201 766    152 092 648    11 932 058    61 642 511    75 076 378    

Forrás: Vargha 1896: 538–539, 550–551, 576–577, 597–598, 610.  

 

Az is jól kirajzolódik, hogy a betétek növekedésével párhuzamosan zajlottak a 

kihelyezések, és a takarékok igyekeztek minden befolyt pénzt valamilyen hiteltranzakció 

során rögtön elhelyezni; ha a rentábilitás felől nézzük, ez teljesen érthető, de inkább az az 

érdekes, hogy sikerült is nekik a betéteket kikölcsönözni. Igaz, ez is látszik a táblázat 

adatsorán, ebben a jelzálogüzletág járt elől, aminek az állománya az 1840-es évek közepéig 

fokozatosan növekedett. Ez a takarékok esetében elsősorban a városi ingatlankölcsönöket 

jelentette, hiszen ott megfelelő jogi hátteret találtak a kölcsönök bebiztosításához. A helyzet 

nem változott 1855 után: a telekkönyvezés országos szintű kiterjesztése nem gyorsította fel a 

növekedést, hiszen ahogy láttuk korábban, még az 1860-as évek végén sem ért véget a 

kataszteri felmérés, így tulajdonképpen nem is meglepő, hogy kiugró megugrást nem 

tapasztalunk. 

Mindegyik üzletág megtorpan 1852 után: előtte még növekedésről beszélhetünk, de ekkor 

már csak stagnálásról, ami el is tart 1855–1857-ig, üzletágtól függően. A stagnálás egyik oka 

a már említett Regulativum bevezetése volt, ami meggátolta, hogy újabb takarékok nyíljanak, 

a másik okát pedig az Osztrák Nemzeti Bank pesti fiókjának megnyitása jelenheti. Az ONB 
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fiókja ugyanis a pesti és budai jelzálogos kölcsönök kihelyezése terén egyértelműen 

kiemelkedően jelentős szerepet játszott.
531

     

A számszerű összevetésen túl a különböző üzletágakat összevethetjük egymással, hogy 

megtudjuk, melyik milyen dinamikával növekedett. A váltótárca és a jelzálogos üzletág 

összevetése nem mentes problémáktól, hiszen az egyik egy eredendően rövid távú 

kölcsönformát takar (legalábbis többnyire), míg a másik egy hosszútávút. Mégis, a 

növekedésük dinamikáját talán nem lesz érdektelen áttekinteni. Ennek érdekében vegyük az 

1847-es adatokat 100%-nak, mert ez az év kiugró értéket jelentett az adott időszakban. 

Szintén kiugró év 1872 mind a váltótárca, mint a jelzálogos kölcsönzés tekintetében, sőt az 

előlegüzleteknél is, akárcsak az 1847-es, és a két a csúcsponti esztendő közti dinamika 

megragadása által pontosabb képet kaphatunk. 1847-ben, tehát a szabadságharc előtti utolsó 

békeévben a váltótárca értéke 1 089 254 konvenciós forint (=100%), míg 1872-ben 64 

447 802 o.é forint, ötvenkilencszeresére nőtt, azaz 5900%.
532

 A jelzálogos üzletág ugyanezen 

időszakban 7 750 672 konvenciós forintról 68 490 639 o.é. forintra növekedett, azaz majdnem 

kilencszeresére, százalékban 900%. Ha az előlegüzlet esetében is elvégezzük ezt a számítást 

(lévén a másik rövid távú kölcsönforma), azt találjuk, hogy 1 577 589 konvenciós forintról 10 

413 194 o.é. forintra nőtt, azaz 660%-ra.   

A dinamika sorrendjét tekintve tehát első helyre a váltótárca, másodikra a jelzálogkölcsön, 

és utolsó helyre az előlegüzlet kerül. Ennek megfelelően a súlypont az 1850-es években 

áthelyeződött a váltóleszámítolásra, azaz a rövid távú kölcsönökre, a hosszú távú jelzálogos 

kölcsönök a telekkönyvezés bevezetés után sem tudták visszaszerezni ezen a téren előnyüket, 

habár számszerűleg megőrizték a vezető pozíciójukat. A törvény megszületése mindazonáltal 

jelentős hatással bírt a magyarországi hitelezésre: a telekkönyvezés bevezetése lehetővé tette a 

jelzálogos kölcsönzés kiterjesztését, a takarékpénztárak és bankok ennek révén már nem csak 

a városokban, hanem vidéken is képesek lettek ingatlanokra kölcsönöket nyújtani, csak 1855 

mindössze az indulási pont, hosszú évtizedek teltek el a teljes telekkönyvi lefedettségig és ez 

a hitelintézetek eredményein is lemérhető. 

 

A táblázatból kiderül, hogy ami igazán nagy lendületet adott a takarékok hitelüzleteinek, az 

1867 és a kiegyezés. Az addigi stagnálást vagy lassú növekedést (kivéve talán a betéteket) egy 

jóval dinamikusabb bővülés váltotta fel, a legtöbb mutató egybehangzóan ezt igazolja. Ennek 
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 Vargha 1885: 170. 
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 Mivel 100 konvenciós forintot feleltettek meg 105 osztrák értékűnek, ezért ebben a hozzávetőleges 

számolásban az 5%-os eltérés még elfogadható. 
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alapján sem 1830, sem 1840, sem 1848, sem 1855 nem tekinthető igazán fordulópontnak; 

1867 viszont annál inkább. 

 

V.2 A bankok – a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank  

 

Ullmann Mór, Pécsről származó pesti nagykereskedő 1830 elején adott be indítványt egy 

pesti kereskedelmi bank létrehozása érdekében, éppen akkor, amikor megjelent Széchenyi 

munkája, a Hitel. Transzlajtániában bankalapításra még nem volt példa, így már a tervezési 

fázisban is alaposan jártak el, pontosan számba vették a bank felállításához szükséges okokat 

is. A tervezett bank szükségességét egyfelől a magas kamatokkal indokolták, amiket a 

korabeli meglévő hitelforrások vártak el, másfelől az állandó hitelhiánnyal.
533

 Több 

szempontból sem volt igazán kedvező időszak ez egy bank megalapításához: még nem 

született meg a kereskedelmi és a váltótörvény (további jó tíz évnek kellett eltelnie addig), az 

adóssági perek épp ezért rendszeresen elhúzódtak, a hitelező pedig még a per megnyerése 

esetén is sokszor csak olyan javakhoz jutott hozzá, amiket nem tudott értékesíteni, magyarán 

csak egy zálogbirtokhoz. Ezen belső okokhoz járult még ekkoriban egy külső nehézség, ami 

az akkor éppen a szokottnál is jelentősebb hitelhiányt is magyarázhatta, ez pedig az egész 

Európában pénzügyi problémákat okozó 1825-ös londoni válság volt, aminek a hatásait 

Magyarországon is érezni lehetett.
534

 

A bank statútumának megszövegezésekor mindezzel ők is tisztában voltak, és a hiányzó 

törvényi hátteret megpróbálták a bank szabályzatán keresztül helyettesíteni: a 40.§ szerint 

bárki, aki kapcsolatba kerül a bankkal valamilyen üzleti tevékenység során, lemond 

mindenfajta előjogáról és peres ügy esetén egy, a bank által választott (és a nádor által 

elfogadott) bíróság ítéletének is aláveti magát. Amennyiben ez utóbbit megtagadná, 

karhatalommal kötelezhető a bíróság ítéletének elfogadására és végrehajtására. Azon túl, hogy 

egyértelműen a hiányzó törvényeket akarták ezen a módon pótolni, az utókor már a 

jogegyenlőség felé vezető út egyik állomásaként is tekintett erre az előírásra.
535

 

1833-ra az első 1000 részvényt le is jegyezték (a tervezett 5000-ből) és kinyilvánították, 

hogy kereskedőknek majd 6%-os kölcsönt biztosítanak. Közben bekerült az indítvány a 

kormányhivatalok gépezetébe: már 1830-ban foglalkozni kezdett az indítvánnyal a 

Helytartótanács és a Kancellária is, ahonnan átkerült a tervezet a Pénzügyminisztériumhoz, 
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 Pólya 1892: 26. 
534

 Lásd III.5.2. fejezet. 
535

 Pólya 1892: 30.  
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majd az Osztrák Nemzeti Banknak kellett véleményeznie. A bank támogató nyilatkozatát 

azonban a Kancellária kétkedése követte, mert nem érezték meggyőzőnek Ullmannék 

statútumtervezetét a hiányzó hiteltörvények helyettesítésére.
536

 Azonban a bürokrácia 

fogaskerekeinek hagyományosan lassú őrlése ebben az esetben megoldotta a kérdést:  

időközben megszületett az 1840:XV. törvény a váltójogról, a kereskedőkről szóló 1840:XVI. 

törvénycikk, gyárakra vonatkozó 1840:XVII. törvénycikk, valamint a közkereseti 

társaságokról szóló 1840:XVIII. törvénycikk. Az alapszabályzatban immáron feleslegessé vált 

40.§ miatt át kellett dolgozni a tervezetet, és bár az Államtanácson végül csak az Ullmann 

által nagy előrelátással pártfogónak felkért József nádor segítségével ment át az indítvány, 

végül 1841. október 14-én V. Ferdinánd aláírta a bank szabadalomlevelét.
537

 

1842. április 30-án tartották meg az első közgyűlést (tehát fél évvel a szabadalomlevél 

megadása után).
538

 A bank első elnökhelyettese (nem választottak elnököt) Ullmann Mór lett. 

1843. januárjában 148 312 forint készpénz, 135 827 forint leszámítolt váltó, 10 097 forintnyi 

zálogjegy volt a bank birtokában. Összehasonlításképpen: a Pesti Hazai Első Takarékpénztár 

1843. januárjában 88 091 forintot számítolt le, előlegüzletben 33 536 forintot birtokolt.
539

 Az 

első év végén 791 forint és 30 krajcár volt a tiszta nyereség; valójában hiánnyal zártak, csak a 

részvények után járó 5%-os kamatot nem a teljes évre, hanem mindössze 8 hónapra adták ki, 

így sikerült kozmetikázni a végeredményt.
540

  

A kezdeti nehézségekről alkotott képet egyéb adatok is alátámasztják. A bank 

tisztviselőinek fizetése például a következőképpen alakult: a vezértitkár 1100 forintot, a 

pénztárnok 800-t, a könyvelő 800-t, a segédkönyvelő 300-t, egy bankszolga 216-t, egy házi 

szolga 180-t kapott; azonban a fentiek valójában körülbelül 20-30%-kal csökkentett fizetést 

jelentettek az eleve tervezetthez képest, tekintettel a bank kedvezőtlen helyzetére. A cég 

összes kiadása az 1843-as évre 31 866 forintra rúgott, miközben az összes tervezett bevétel 

alig haladta meg ezt, mindössze 32 141 forintot tett ki.
541

 Mindez megerősíti, hogy a bank 

működésének elképzelésekor ennél jóval dinamikusabb és nagyobb eredményeket felmutató 
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 Vargha 1885: 33. 
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 Pólya 1892: 34. Pólya szerint az alapítás elhúzódása mögött valóban érdemi vita állt, ugyanakkor az akták 
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 Pólya 1892: 75. 
541

 Pólya 1892: 77. 
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indulásra számítottak, és így menet közben kellett alkalmazkodniuk a kevésbé szerencsés 

körülményekhez, például azzal, hogy csökkentették a jelentősen túlbecsült fizetéseket. 

A nehézkes kezdet után azonban a betétek hamarosan rohamos növekedést mutattak (34. 

táblázat). 

 

34. táblázat – A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank betétállománya konvenciós 

forintban 1843–1848 

Évek Év folyamán betett betétek Év végén bennmaradt betétek 

1843/44 670 901 288 850 

1844/45 1 096 820 682 280 

1845/46 2 181 224 1 054 156 

1846/47 3 842 004 1 814 272 

1847/48 4 880 928 1 930 480 
Forrás: Pólya 1892: 83.  

 

Látható, hogy a Kereskedelmi Bank is szorgalmasan gyűjtögette a felhalmozott 

megtakarításokat a betéteken keresztül, de az allokáció kérdése valójában még az 1850-es 

években is napirenden maradt: 

 

„A bizottság jelentését terjedelmes emlékiratban tette meg, melyben Kern Jakab indítványához 

képest kifejti, hogy a bank üzleteinek emelése végett a szétszórva felhasználatlanul heverő tőkét 

kellene összegyűjteni s ennek eszközlése végett foganatba kellene venni és nagyobb mérvben is 

gyakorolni a giró üzletet.”
542

  

 

A betétek növekedésének azonban megvolt a negatív oldala is. A betétekre ugyan csak 4% 

kamatot fizettek (egy hónapos betétre csak 3%-ot, bár a minimum időtartamot később három 

hónapra akarták növelni), de ennek az előteremtése is problémát okozott, mert befektetési 

lehetőség nagyon kevés adódott. Így aztán az egyre növekvő betétmennyiség miatt hamarosan 

alaptőke emelést határoztak el: 985 darab részvényt bocsátottak ki, névértéken darabja 500 

forintba került, és bár csak 385 darabot sikerült értékesíteniük az első körben, 1847. június 1-

re már 3 millió forint állt a bank rendelkezésére. A legnagyobb betétesek között ott szerepelt a 

Pesti Hazai Első Takarékpénztár, ami talán első olvasatra megdöbbentően hangzik, de 

valójában nagyon is érthető: ugyanolyan pénzbőség „sújtotta” őket is, mint a Pesti Magyar 
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Kereskedelmi Bankot, és nem volt lehetőségük hol fialtatni a betéteket.
543

 A jelenség 

visszavisz minket ahhoz a korábban már tárgyalt kérdéshez, hogy vajon valóban a hitelek 

hiánya okozta-e a befektetések elmaradását, ahogyan azt a kortársak értékelték, vagy inkább 

jelentős befektetés hiányában a megtakarításokat nem volt mibe fektetni, ezért nem is volt 

igazán jelentősége az allokációnak.
544

  

A Pesti Hazai 100 000 forintot helyezett el a bankban, 4%-os kamatra, ami jól mutatja, 

hogy a másik, szinte ugyanott működő hitelintézet úgyszintén nem tudott mit kezdeni a 

betétekből származó pénzével. Ami igazán problémát jelentett, az a vállalkozások hasonló 

lépése volt: a betétesek listáján megtalálható a Pesti Hengermalom, a Központi vasúttársaság 

(amit szintén Ullmann Mór alapított). Kovács Lajos, a Tisza szabályozási társulat igazgatója 

150 000 forinttal indította a betétjét, de még 1 000 000-val kívánta növelni, amit a bank végül 

is elfogadott, és 1845-ben Simonsits János, az Almássy csőd tömeggondnoka tett be 100 000 

forintot, úgyszintén 4%-ra. Ebből egyértelműen látszik, hogy mennyire nem volt lehetőségük 

nagyobb hozamot ígérő lehetőségekbe fektetni, hiszen törvény szerint 6%-ra is kiadhatták 

volna a pénzüket: csak nem volt hova. Vagyis olyan vállalkozások is a bank révén igyekezték 

pénzüket szaporítani, amelyek egyértelműen befektetési céllal alakultak. Így aztán nem 

meglepő, hogy gondot okozott a banknak a pénz fialtatása, hiszen ha a vállalkozások is 

hozzájuk visznek pénzt, ők kinek adjanak hiteleket? A bank számára az egyetlen pozitívumot 

az jelenthette, hogy már az indulásnál olyan reputációt vívtak ki maguknak, hogy a 4%-os 

kamatra is jelentős betéti állománnyal számolhattak. Amivel nem számoltak előre, az a 

kihelyezési lehetőségek hiánya volt.  

1848 a banknak is újabb problémákat hozott: csaknem a teljes alaptőke árukészletbe volt 

fektetve, amit nem tudtak a forradalmi időszakban pénzzé tenni, továbbá a hirtelen megugrott 

hiteligényeket sem tudták likvid tőke híján kielégíteni.
545

 Végül Bécsből, a nemzeti banktól 

kaptak 1 millió forintos hitelt, ami segített átvészelni a kritikus időszakot. A szabadságharc 

idején pedig működésük kibővült a jegykibocsátással is, igaz ez a tevékenységük nem tartott 

sokáig, sőt a fegyveres harc elbukása után kénytelenek voltak beszolgáltatni a Pesti Hazaihoz 

hasonlóan az összes magyar bankjegyet, kárpótlás nélkül.
546

 

1849, a szabadságharc második éve amúgy is különösen nehéz évet jelentett a banknak. 

Újra tőkére lett volna szükségük, és gróf Zichy Ferenc országos főbiztoshoz fordultak 
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kérésükkel. Azonban a gróf sem tudott segíteni rajtuk, és ami ennél is rosszabb volt, az 

elutasításnak hamar híre ment: zuhant a bizalom és alig 20 000 forint marad a bankban, 

miközben a következő kifizetés 100 000 forintot igényelt volna. Szent-Iványi Vincze kerületi 

biztos természetesen felvilágosítást követelt a kölcsön okáról, így a bank egyszerre került 

szorult helyzetbe a kifizetések megoldatlansága, másrészt a bonitásába vetett bizalom 

megroppanása miatt.
547

 Végül Pest városa segítette ki szükségében a bankot júliusban, és így 

már sikerült a soron következő kifizetéseket teljesíteni, akárcsak az alkalmazottak fizetését is 

pontosan kiadni, amiknek révén a megrendült bizalom is helyreállt.   

A következő nagyobb problémát az osztrák nemzeti bank pesti fióknyitása jelentette: a 

Pesti Kereskedelmi megijedt, hogy az újonnan megjelenő konkurencia biztos, hogy bedönti a 

bankot. Nem így történt, és a Pesti Kereskedelmi kénytelen volt alkalmazkodni és a korábbi 

gyakorlatát, hogy három pesti kereskedő aláírása is szükséges egy váltón, módosította oly 

módon, hogy a háromból egy kereskedő lehet nem pesti, továbbá nem csak az ércpénzekre 

szóló váltókat, hanem a bankjegyekre írottat is elfogadja.
548

 Még annak a gondolata is 

felmerült, hogy a bank beolvadna az Osztrák Nemzeti Bankba, de az igazgatóság és a 

közgyűlés végül elvetette a javaslatot. Az indokok között szerepelt az is, hogy  

 

„[…] arra kell visszaemlékezniük, hogy a bécsi pénztőzsérek már megszokták, hogy igazán 

kisszerű, aggodalmat alig okozható körülmények közt is korlátolják vagy teljesen meg is 

szüntessék a Magyarországon nyújtott hiteleket.”
549

  

 

Pólya megjegyzése, illetve a bank véleménye érdekes adalékot nyújt ahhoz a kérdéshez, 

amit jelen munka III.5. fejezetében vetődött fel, vagyis volt-e valamilyen összefüggés a bécsi 

és a magyar hitelezés között, és ha igen, akkor milyen fokú volt ez a kapcsolat. 

Az 1860-as években sorra alakultak az újabb és újabb hitelintézetek, jelezve, hogy az 

igények és a lehetőségek már szinkronba kerültek: megsokszorozódott az igény a különböző 

mezőgazdasági és ipari beruházásokra, és ezzel párhuzamosan jóval egyszerűbben elérhetővé 

vált a szükséges tőke is. 1866 végére Pest-Budán jelen volt a Pesti Magyar Kereskedelmi 

Bank, az Első Magyar Iparbank (400 000 forintos alaptőke), a Budai Kereskedelmi és 

Iparbank, összesen 1 750 000 o. é. forintnyi alaptőkével, 3,79 millió o. é. forinttal a 

váltótárcájukban, o. é. 110 000 forintnyi előleggel rendelkeztek. Mellettük működött három 

takarékpénztár, összesen 441 653 o. é. forint alaptőkével: a Pesti Hazai Első Takarékpénztár 
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13,52 millió o. é. forint betéttel bírt (ebből 7,6 millió jelzálogkölcsönben), a Budai 7,43 

milliós betéttel gazdálkodott, míg a legszerényebb eredményeket az Óbudai tudta felmutatni, 

170 000 o. é. forintnyi betéttel. A hat intézmény mellett még a fővárosban működött az 

osztrák Nemzeti Bank és a Creditanstalt egy-egy fiókja, továbbá az 1863-ban indult 

Földhitelintézet is.
550

  

Valamivel több mint húsz év alatt született meg ez a hálózat, miközben egy háború is 

végigsöpört az országon. A változás egyre gyorsulóbb ütemben folytatódott, 1869-ben 13 

bank, hat takarékpénztár és két földhitelintézet foglalkozott a fővárosban pénzügyekkel. 

Igazán tehát csak 1867 után nyert lendületet a bankalapítás Pest-Budán (és Magyarországon 

hasonlóképpen): 1872-re 20 bank közül választhattak a fővárosiak, és ezek összesen 59,16 

millió forint alaptőkével rendelkeztek, vagyis hat év alatt 3281%-os volt a szaporodás.
551

  

 

Már többször szóba kerültek a létrejövő hitelintézetek különböző üzleti ágazatai. Ahogy 

végigvettük a maga helyén a magánhitelezés lehetőségeit, érdemes most az intézményi 

hitelezés gyakorlatát is röviden áttekinteni. Mindezt Pólya Jakab leírása alapján talán a 

Kereskedelmi Bank tevékenységén keresztül a legegyszerűbb megtenni, amely tevékenység 

felölelt mindenféle pénzügyletet, kivéve a bankjegy és záloglevél kibocsátást. Habár 

ugyanezen tevékenységeket a takarékpénztáraknál is megtalálhatjuk, de a bank működése 

nem mindenben egyezett a takarékokéval, ezért célszerűbb itt felsorolni az ágazatokat és 

kitérni a kétféle intézmény közti különbségekre.  

A betétüzlet kezdetben letétekre épült, például 1843-ban báró Geramb János tett le 

bankjegyekben 75 000 forintot, vagy Mann báró 14 000-t, amire 4%-os évi kamatot kapott, 

cserébe legalább fél éves felmondással kellett számolnia.
552

 Utóbbi, azaz a felmondási idő 

nem volt fixen meghatározva, esetenként változhatott.  

Habár ez az üzletnem leginkább a kereskedőknek  a banknál megnyitott számlájukon 

történtő fizetések le- és felrovásából tevődött össze,
553

 az első év (1843/44) 72 letéti üzletét 

főként nemesek vették igénybe, és jóval kevesebb kereskedő vagy iparos jelentkezett, Pólya 

szerint azért, mert a pénz lekötésével járó kiesést nehezebben tudta elbírni a vállalkozásuk, 

így ők majd csak akkor jelentek meg nagyobb számban, amikor már nem ragaszkodik a bank 

a hosszabb lekötési időszakokhoz.
554

 Ennek az okfejtésnek némileg ellentmond, hogy egyes 
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esetekben már ebben az első évben is nagyon rövid lejáratra, akár egy hónapra is betehették a 

pénzüket az ügyfelek. Például Kendelény Károly 35 000 forintos betétje 1843. július 7-től 

augusztus 29-ig élt, és Pólya táblázatából is az derül ki, hogy a 72-ből csak nagyjából egy 

tucatnyi, amelyik egy hónapnál nagyobb felmondási idővel került be (igaz, ekkor még kisebb 

kamatot is kaptak rá, mindössze 3%-ost). A betétállomány folyamatosan növekedett, csak 

1848–49-ben volt érezhető visszaesés (az 1844–45-ös szintre), míg az abszolutizmus éveiben 

a növekedés dinamikája csökkent, hogy 1857–58 után újra nagyobb léptékben növekedjen. 

Ennek az egyik oka az lehetett, azon túl, hogy az ország jogi viszonyai is megváltoztak, hogy 

míg korábban a nagyobb betéteket favorizálta a bank, addig ettől az évtől már 100 forintos 

betéteket is elfogadtak, és ha legalább 14 napra terjedt a betét, akkor járt már érte a 4%-os 

kamat. 1859-től a 3 napi felmondásra betett összeg 4%-kal, 30 napi felmondásra betett 4,5%-

kal, 60 napi felmondásra betett 5%-kal kamatozott, de a bank kikötötte, hogy legalább 15 

napig a banknál kell lenniük. Vagyis ráébredtek, hogy a kis betétesek is jelentős pénzeket 

hozhatnak, ezért változtattak az üzletpolitikájukon. 

Mint láttuk, az egyik legfontosabb üzletág a váltóleszámítolás volt: alapvetően ekkor a 

rövid látra szóló váltók lejárat előtti értékesítését jelentette, a lejárati ideig tartó előzetes 

kamatok leszámítolásával.
555

 Az eredeti alapszabály szerint a bank leszámítolás végett 

elfogadott idegen és saját váltókat egyaránt, ha azok minden szükséges kellékkel el voltak 

látva és ezüstpénzre szóltak. Ugyanakkor nem mindent fogadtak el: nem fogadták el azokat, 

amelyeket nem Pesten kellett kifizetni, vagy idegen értékre szóltak; azokat, amelyek 300 

forintnál kisebb összegre voltak kiállítva; azokat, amelyek lejárati ideje 3 hónapnál hosszabb 

volt (kivéve egyik pesti vásár idejétől a másikig kiállított váltókat), illetve a 15 napnál 

rövidebb lejáratú váltókat.
556

 A kamatláb ebben az üzletágban 6%-os volt, de ezen felül még 

külön illetéket is szedhetett a bank, bár ezt ki kellett hirdetni. 1842. augusztus 3-án indult el a 

váltóleszámítolás, és pontosan szabályozták, hogyan is zajlik a leszámítolás: délelőtt 11–12, 

és délután 16–18 óra között lehetett bemutatni a váltókat, ezekről másnapig döntés született és 

11 óra után kihirdették, kiét fogadták el.
557

 Az tranzakciót illetékek is terhelték: a két 

szükséges űrlap 6 krajcár, 300 pengő forint leszámítolandó összegnél 20 krajcár, 300 forint 

felett pedig minden 100 forint után 5 krajcár. 1846-ban eltörölték a vonatkozó illetékeket, de 

1853-ban újra bevezették (100 forintonként 5 krajcár), majd 1855-ban újra emeltek, ezúttal 15 

krajcárra 100 forintonként, azzal az indoklással, hogy a kamatlábak is emelkedtek. 
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A bank osztályozni kezdte a különböző hiteleket összeg alapján, 2000 és 30 000 forint 

között hat kategória alapján, ezekről pedig ún. hitellajstromokat is vezettek.
558

 Változott a 

váltóhoz való viszony is: korábban nem figyeltek rá, hogy a váltókon szereplő aláírások 

valódi üzleti kapcsolatot jelenítettek meg, vagy csak baráti szívességnek voltak az 

eredményei. Pólya szerint a legtöbb váltón  

 

„[...] a viszonosságot feltételező szivességi aláírások fordúltak elő. Ma nem a formát, hanem a 

lényeget nézik. Főleg arra vannak tekintettel, hogy a váltókon levő aláírások a váltón előforduló 

felek közt megkötött üzletnek legyenek folyományai, ne pedig kölcsönös szivességeknek 

eredményei.”
559

  

 

Az egészen biztos, hogy a bankoknak valóban más lehetőségeik voltak az ellenőrzésre, sőt 

ezt a kérdést kiemelten is kezelték, és mint láttuk a korábbi fejezetekben, a váltóaláírásokkal 

való visszaélés nem volt ismeretlen a bankok előtti időszakban. A későbbiekben más bankok 

az olyan váltókat, amelyeken csak kiállító és elfogadó szerepelt, tehát forgató nem, nem 

igazán fogadták el, de a Pesti Kereskedelmi ún. hitelbírókat nevezett ki, akik mint pesti 

nagykereskedők vagyoni helyzetük igazolásával akár forgatmányos nélküli váltókat is 

leszámítolhattak.
560

 

A másik rövid távú kölcsönüzlet az előlegüzlet volt. A hitelintézetek profiljában 

megtalálható a különböző nemesfémekre, termékekre, nem romlandó árukra kölcsönzött pénz, 

minimum 300 forint értékben. Az előlegüzlet voltaképpen a korábbi zálogüzletnek feleltethető 

meg, ha a határidő lejártáig nem fizették vissza az előleget, akkor a bank a zálogból elégítette 

ki követelését.
561

 Természetesen a bank sem fizetett az előleg/zálog kapcsán teljes értéket, 

nemesfémekre értékük 95%-át, árukra azok értékének maximum az 50%-áig, és illetéket 

ebben az üzletágban is felszámoltak.  

A jelzálogüzlet sem volt ismeretlen a korábbi időszakban, és természetesen a banknál is 

megjelent az ingatlanok lekötése ellenében nyújtott hitel, igaz, kezdetben csak a városokban: 

a vidéken a kataszteri felmérések híján nem volt teljes mértékben megvalósítható, épp ezen 

hiányosság miatt válhatott jelentőssé a betáblázás lehetősége. Ezt is már 1843-ban szabályozta 

a bank, természetesen a pesti és budai ingatlanokkal kapcsolatban. A kölcsön során a bank 

váltót adott és cserébe 6%-os kamatot kért, illetve a tulajdonost terhelte az ingatlan kötelező 
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tűzkár elleni biztosítása is.
562

 Az első évben csak két ilyen kontraktusuk volt, ezért 1844-ben 

módosítottak a szabályzaton: csak nagyobb házakra lehet ilyen szerződést kötni, a kölcsön 

összege az ingatlan becsült értékének maximum a fele lehet, az első évben nem lehet 

felmondani a kölcsönt, később viszont hat hónapra bármikor. Az, hogy mit is jelent a 

„nagyobb ház” kitétel, egy másik kikötés árulja el: a legkisebb jelzálog összeg 20 000 forint, 

és ha tudjuk, hogy az ingatlan becsült értékének maximum az 50%-a lehet a banki szabályzat 

szerint a kölcsön összege, akkor egyértelművé válik, hogy a „nagyobb ház” minimum 40 000 

forintos ingatlant jelölhet.  

A jelzálog üzletág a bank korai időszakában az erre elkülönített keretek a nagy összegek 

miatt hamar kimerültek (pl. Széchenyi István egy pesti házára kebeleztetett be rögtön 50 000 

forintot), másrészt úgy tűnt, hogy nincs is akkora igény erre a fajta, jellemzően nagy összegű, 

ugyanakkor azonban nagy kockázatú és sok megkötéssel járó hitelformára.
563

  

Nézzünk meg két hitelkontraktust ebből az időszakból, hogyan is nézett ki a gyakorlatban a 

bank működése. 1848-ban Wodianer Rudolf 250 000 forint hitelt kért és kapott a Pesti 

Magyar Kereskedelmi Banktól (a tőkét a bank a bécsi nemzeti bank segélykölcsönéből 

finanszírozta).
564

 Wodianer a Bács megyéből előbb Szegedre, majd Pestre költöző gyapjú és 

dohány nagykereskedő Wodianer Fülöp harmadik fia, aki 1810-ben már Pesten kereskedett.
565

 

Az üzleti tevékenységéhez nagy lökést adott 1812-es házassága Koppl Ábrahám pesti 

termény-nagykereskedő lányával: a 60 000 forintos hozományt és a 10 000 forintos 

jegyajándékot is beforgatta vállalkozásaiba. Az 1840-es évekre jelentős szereplőjévé vált a 

gyapjú- és gabonakereskedelemnek, a gyapjút szerte Európában forgalmazta, ezzel elkerülve, 

hogy csak Bécsben értékesíthesse, olcsóbb áron. Saját szállítóhajói úsztak a Dunán, betársult a 

Hengermalom, a Kereskedelmi Bank, a Takarékpénztár, a Pannónia gyertyagyár 

létesítésébe.
566

 Több ingatlant birtokolt Pesten, legnagyobb birtoka a több száz holdas 

Berénypuszta volt, de Somogy, Fejér és Heves megyében is feküdtek földjei, kizárólag 

zálogjogon (lévén zsidó vallásához haláláig ragaszkodott).  

A Kereskedelmi Bankkal kötött kontraktusa során Wodianer két házat ajánlott fel 

fedezetül, melyeket a hitelintézet használatára bocsátott. A szerződés szerint 120 000 forintot 

kellett hat hónap alatt, 130 000-t pedig egy év alatt visszafizetnie. Azonban Wodianer nem 

fizet, a házak pedig az 1849-es Hentzi-féle ágyúzás miatt megsérültek, így a bank 
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finanszírozta a helyreállításukat (előleget adott), de 1849–50-ben már árvereznék is el őket. 

Wodianer azonban nem akar megválni a házaktól, ezért sikeresen halogatja az árverést, 

miközben a bank követelése 1851-re már 310 000 forintra növekedett a kamatok és a 

rekonstrukcióra adott előleg miatt. Ugyanekkor Wodianer két kérelem útján próbálta menteni 

a menthetőt: a bank tekintse a neki nyújtott kölcsönt jelzálognak, és így azt csak 5%-os kamat 

terhelné, illetve az éppen megint esedékes árverést halasszák el, mert a kincstártól nagy 

bevételre van kilátása. A bank az első kérelmet elfogadta, de a másodikat nem, így 252 000 

forintért a bank megvette a házakat. Újabb hosszas huzavona következett, míg a 

pénzügyminiszter is foglalkozott a kérdéssel, és ekkor derült ki, az átírás során, hogy a házak 

még a Wodianert megelőző tulajdonos, Algyay nevén voltak. Több pert követően csak 1855 

végére sikerült a bankra íratni a már régen kifizetett házakat. Az egyiket rögtön meg is vette 

Batthányi Lujza grófnő, de Wodianer megpróbál ebbe is beleszólni, és végül csak a halálával 

zárul le az egész ügy, mert az örökösök már elfogadták a grófnőt új tulajdonosnak, aki 1860-

ban a másik érintett házat is megvásárolta, az örökösök ugyanis éppen úgy nem fizettek érte, 

ahogy annak idején Wodianer Rudolf sem.
567

  

Egy másik esetből, ami a bank és Pest vármegye közti kontraktus sorsának alakulását 

mutatja be, a Wodianer-féle ügyhöz hasonlóan látszik, hogy milyen problémák merülhettek 

fel a bank hitelügyei kapcsán is. 1849. február 21-én 50 000 forintos kölcsönt tábláztatott be a 

bank Pest vármegyére, amit márciusban már vissza is fizettek, hogy aztán június 9-én újabb 

50 000 forintot kérvényezzen a megye.
568

 A megyeházára tábláztatták be, azonban közben 

véget ért a magyar függetlenedési kísérlet és a régi-új hatalom egyáltalán nem akarta 

visszafizetni a tartozást. A természetesen peres útra terelt ügyben 1856-ban hozták meg az 

első ítéletet, ami szerint a bank mindössze 32 660 forint tőkére és annak kamataira jogosult, 

mert a kölcsön fennmaradó részét a vármegye a “nem törvényes kormány” által kinevezett 

hivatalnok fizetésére költötte. A sajátos logikájú ítélet ellen a bank fellebbezett, aminek során 

ezt az egészen megdöbbentő érvelést jogosnak ítélik, sőt még sikerült tovább is fokozni azt: 

csak 4%-os kamatokat engedélyeztek, holott a hitel jelzálogos volt, ami a banknál 5%-os 

kamatot jelent. A bécsi törvényszék végül, harmadfokon, legalább az 5%-os kamatot 

visszaállította.
569
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Az áttekintés után, ahogyan azt a takarékok esetében is megtettük, most a bankoknál is 

nézzük meg az 1841–1873 közti időszak adatait, vajon itt látható-e, hogy 1840 (egészen 

pontosan 1842, a bank első teljes működési éve) nagy változást jelentett-e a hitelezésben (35. 

táblázat). 

 

35. a) táblázat – A hazai bankok különböző üzletágainak értékei konvenciós 

forintban 

Évek Alaptőke Előlegüzlet Váltótárca  
Jelzálogkölcsön 

állomány 

1842 498 000 22 255 363 564 0 

1843 506 100 35 840 758 915 0 

1844 612 005 106 786 772 165 410 000 

1845 700 000 93 586 1 128 314 540 000 

1846 981 000 217 727 1 309 636 941 400 

1847 1 000 000 279 945 1 391 175 947 450 

1848 1 000 000 233 384 650 116 891 350 

1849 1 000 000 306 125 961 834 839 700 

1850 1 000 000 146 500 1 132 413 1 039 426 

1851 1 000 000 117 320 1 033 871 912 833 

1852 1 000 000 71 800 928 502 784 942 

1853 1 000 000 17 500 905 219 754 059 

1854 1 000 000 11 100 986 300 683 942 

1855 1 000 000 12 650 1 541 970 482 822 

1856 1 000 000 85 355 1 829 356 424 303 

1857 1 000 000 891 053 1 843 448 347 150 

1858 1 000 000 295 801 2 379 953 336 849 
Forrás: Vargha 1896: 538–539, 550–551, 576–577, 597–598, 610, o.é. forintból átszámolva konvenciós forintra 

 

 

Az 1860-as évekig csak az egyetlen hazai bank, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank adatai 

kerültek be a táblázatba, abból kimaradt az ONB budai fiókja. A bank esetében a váltóüzlet 

volt kezdetben a hangsúlyosabb, de hamarosan belevágtak a jelzálogos kölcsönzésbe is, hogy 

tőkéjüket legyen hova kihelyezni. 1851 itt is észrevehető változást okozott: lehet, hogy az 

ONB fiókjának megnyitása végül nem vezetett a Pesti Magyar Kereskedelmi bedőléséhez, de 

a jelzálogos piacról egyértelműen kiszorult a riválissal szemben, és majd csak az 1860-as 

években próbálkozott ott újra. Ennek megfelelően a bevált banki üzletág, a váltóleszámítolás 

jelentette a fő hitelkihelyezési formát, bár az 1850-es évek első felében ez is visszaesett. 
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35.b) táblázat – A hazai bankok különböző üzletágainak értékei osztrák értékű 

forintban 

Évek Alaptőke Előlegüzlet Váltótárca 

Jelzálogkölcsön 

állomány 

1859 1 050 000 274 980 2 863 005 292 266 

1860 1 050 000 302 806 2 600 069 264 350 

1861 1 050 000 589 150 3 140 595 138 000 

1862 1 050 000 875 682 3 080 061 132 000 

1863 1 050 000 762 979 3 198 564 122 000 

1864 1 050 000 992 702 3 381 746 122 000 

1865 1 294 980 1 109 779 3 801 095 141 000 

1866 1 650 000 1 372 185 3 366 705 111 000 

1867 8 578 635 1 883 963 6 254 293 915 116 

1868 14 377 759 12 643 630 13 041 828 1 427 419 

1869 20 320 355 14 931 947 19 331 047 3 183 163 

1870 23 566 336 10 121 746 33 176 755 10 870 447 

1871 25 432 989 10 613 279 36 582 360 8 239 639 

1872 55 230 459 19 124 871 42 171 805 10 011 675 

1873 56 322 513 9 036 108 35 790 360 12 893 417 
Forrás: Vargha 1896: 538–539, 550–551, 576–577, 597–598, 610.  

 

Ugyanakkor mivel egymás váltóit is leszámítolták a bankok, az egész rendszer kezdett 

összehangolódni és egyre inkább szinkronba kerülni, tehát a hitelintézeteket érdemes lenne 

egyben nézni; azonban ez már túlnyúlik a korszak keretein. 

Ha mindenképpen határvonalat keresünk a magánhitelezés és az intézményi hitelezés 

között, azt persze egy ilyen táblázat nem tudja kijelölni, de segíthet pozícionálni. Akárcsak a 

takarékok esetében, jelentős nekilódulást a hitelezés volumenét tekintve itt is csak 1867-től 

láthatunk, párhuzamosan az újabb bankok felállításával. Persze nem lehet az 1840 és 1867 

közötti időszak jelentőségét lebecsülni, ráadásul ebben az időszakban jönnek létre az első 

olyan hitelintézetek, amelyek már részvénytársasági formában működtek, ami valóban 

egészen más fajta metódust jelentett, mint a korábbi alapítványok üzleti modellje.
570

 A hitelek 

célja és felhasználása alapján is lehetne vizsgálni a kérdést, azonban egy számszerű 

vizsgálathoz és összevetéshez nem állnak rendelkezésre megfelelő források. Ha viszont azt 

nézzük, hogy a hitelezés mennyire lépett túl a reformkor hitelmennyiségén, amely adatot 

megközelítőleg tudjuk mérni a betáblázások révén, akkor azt látjuk, hogy az 1840 és 1867 

közötti korszak inkább csak az alapokat teremtette meg a következő, a közjogi változások 

révén a hitelezés igazán kibontakozó időszaka előtt.
571

  

                                                           
570

 Landes 1969. 
571

 Van olyan vélemény, hogy csak az 1880-as évekre jött létre Magyarországon a modern bankrendszer és vele a 

modern hitelezés. Ez az időszak azonban már végképp kimarad jelen vizsgálat időköréből. Tomka 1999: 656.  
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A hitelintézetek adatain túl lehetőségünk van rá, hogy összevessük a fenti számokat a 

betáblázások értékeivel, ha csak hozzávetőlegesen is. 1842-ben a pest megyei betáblázási 

könyvekben összesen 3 526 735 konvenciós forintnyi hitelt regisztráltak (közel 900 szerződés 

alapján). A Pesti Kereskedelmi mérlegében ebben az évben összesen megközelítőleg 385 000 

konvenciós forint (alaptőke nélkül, hiszen azt az összeget is beforgatták a különböző 

üzletágakba) szerepelt minden üzleti ágát beszámítva. Természetesen ebből nem derül ki, 

hogy mekkora volt az adott évben a teljes forgalom, mert ez a 385 000 forint az év végi 

állapotot mutatja, de éppen így azt sem tudhatjuk, hogy mekkora volt a teljes hitelforgalom a 

megyében, csak a regisztrált adatokkal dolgozhatunk, amik még így is meghaladják a bank 

számait.  

A takarékok összesített adatai 1 797 000 forintot mutatnak 1842-ben (alaptőke nélkül), a 

Pesti Hazai Elsőnél pedig nagyjából 623 000 forintot találhatunk (alaptőke nélkül). Ezen 

értékeket mind meghaladja a betáblázásokban megjelenő hitelforgalom. Egy évtizeddel 

később már változik a sorrend: 1853-ben 1 226 493, 1854-ben 521 981, 1855-ben 601 782 

konvenciós forintnyi hitelt jegyeztek be a vármegyei regiszterekbe, miközben a bank 

üzletágainak értékei ugyanezekre az évekre kerekítve 1 677 000, 1 681 000 és 2 037 000 

konvenciós forint. A takarékoknál mind a három évben nagyjából 35 000 000 millió forintról 

van szó, bár ez az ország összes akkor működő takarékját jelenti, a Pesti Hazai értékei jóval 

kisebbek lehettek. 

Tehát a betáblázás és vele a személyes hitelezés fokozatosan vesztett súlyából. 1842-ben 

még jóval több pénz forgott a megyei regisztrált adósságokban mint a Pesti Hazai Első és a 

Pesti Kereskedelmi üzletágaiban összesen. Az induló évek után azonban a takarék és a bank is 

előnyösebb befektetési lehetőséget jelentett, mint a feltehetően nagyobb tranzakciós 

költséggel járó személyi hitelezés, és minden bizonnyal biztosabb megtérülést is nyújtott, így 

a személyes hitelezés összegei fokozatosan átcsatornázódtak a bankhoz és a takarékhoz. Az 

1850-es évek számai azt mutatják, hogy a hitelintézetek ebben az időszakban a személyes 

hitelezés forrásait szívták el, lényegében azokat a megtakarításokat csoportosították át, 

amelyek addig is forogtak (természetesen csak a számok szintjén lehet ezt kijelenteni, mert 

hogy kiknek a megtakarításai kerültek be a hitelintézetek raktáraiba, azt nem tudjuk 

megállapítani). A dolog nem is meglepő, pusztán csak azért érdemes hangsúlyozni, hogy 

ebben a tekintetben is megerősítsük álláspontunkat az átmeneti jellegről: a tőkék forrása 

esetében sincs szó éles cezúráról, a korábbi hitelezési gyakorlat forrásai fokozatosan az 

intézményi hitelezés forrásaivá alakultak át. 
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V.3 Mi történt az uzsorával?  

 

„A személyi hitel és az uzsora mindig is elválaszthatatlanok voltak egymástól és azok is 

maradnak, amíg személyi hitel és kamatszámítás lesz”.
572

  

 

1860-ban, a Győrvidéke Gazdasági Egyesület létrejöttekor statisztikai felméréseket 

végeztek a Győr vármegyében gazdálkodó birtokosokról. Nem mindenki került bele a 

felmérésbe, de a vizsgálat mindenképpen reprezentatívnak volt mondható. A felmérés 

kérdőpontjai igyekeztek a gazdaság lehető legtöbb szegmensét lefedni, rákérdeztek a 

földterület fekvésére, mi a gazdászat fő- és mellékága, milyen termelési rendszerben 

gazdálkodnak, milyen a gépesítettség, milyenek a közlekedési viszonyok, stb. Többek között 

kitértek a hitelviszonyok kérdésére is.  A gazdák legtöbbje az uzsora miatt kesergett, aminek 

méretét 12–20%-ra, sőt egyikük 25%-ra tette.
573

 A problémát szerintük az jelentette, hogy 

nem volt igazán hitelforrásuk, és ha mégis hitelt igényeltek, akkor azt csak a zsidóktól 

kaphatták meg, mivel hitelintézet a közelben nem működött. Valójában ott volt a győri 

takarékpénztár, illetve fordulhattak még az árvapénztárakhoz is: előbbi azonban a város 

határán túl nem hitelezett, utóbbi pedig nyilvánvalóan ugyanazzal problémával küzdött, mint 

a többi takarékpénztár: viszonylag kevés saját forrásából nem tudott annyi hitelt nyújtani, 

amennyire igény volt, épp ezért inkább a nagyobb birtokokat és a váltókölcsönöket 

részesítette előnyben.
574

 

Az uzsora a legfejletlenebb, gazdaságilag és társadalmilag is legelmaradottabb területeken 

egészen hihetetlen magas kamatokat is jelenthetett: Máramarossziget telekkönyveiben találni 

40–60%-os kamatokat is, de akadt kivételesen magas is, 250–480%-os értékekkel.
575

   

Ennek az elérési nehézségnek a keretében értelmezték újra a szolgáltatásukat a régi 

hitelezési rendszerben működött alkuszok: a falusi gazdák nehezen jutottak el a városokban 

működő hitelszervezetekhez, nem ismerték az ügyvédeket, így az ebből az információs 

hiányból fakadó hátrányukat a kölcsönközvetítők vállalták kiküszöbölni. Természetesen 

pénzért, és ezt a réteget már „egy új, nem üldözhető uzsorás szervezet”-ként ábrázolták a 

későbbiekben,
576

 egész közvetítői láncot vázolva fel város és falu között, akár 10%-os díjat is 

                                                           
572

 Holbesz 1939: 124. 
573

 Sáry 1982: 144. 
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 Szeberényi Lajos Zsigmond: A parasztkérdés külföldön és hazánkban. Békéscsaba, 1908. 142–143. Idézi: 

Szabad 1972: 219. 
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elkérve a szolgáltatásukért.
577

 Mint láttuk, közel sem volt ez valamifajta új szolgáltatás, 

sokkal inkább tekinthető a korábbi alkuszok tevékenységének átértelmezéseként, az új 

körülményekre és lehetőségekre adott reakcióként. Ahogyan az is feltételezhető (bár ennek 

vizsgálatára most nincs alkalom), hogy a szakirodalomban ábrázolt negatív kép ugyanúgy 

árnyalható lenne, mint ahogy azt az alkuszok esetében láthattuk.
578

 

A Győr vármegyei birtokosok példájából az derül ki, hogy a hagyományos hitelezés idején 

olyan nagy gondot jelentő uzsora ugyanúgy élt és virult az intézményes hitelezés keretei 

között is, igaz, mint korábban megállapítottam, véleményem szerint 1860 még sokkal inkább 

a régi rendszerhez tartozott, vagyis annak átmeneti időszakához. Hiába működött már 

országosan több mint harminc takarékpénztár, de mint láttuk, országos szinten az 1867-ig 

viszonylag lassan és óvatosan emelkedtek a különböző üzletágak összegei.  

Hasonló nehézségekről számolt be Vincze László a maisai béruradalomról írt cikkében. 

Ahogy ő fogalmazott, az “olcsó pénz” hiánya nagy gondot jelentett: 1867-ben a Magyar 

Földhitelintézet 80 o.é. forintos jegyei 28 o.é. forintos ázsióval forogtak, plusz ehhez járult 

még a kamat és törlesztés 7 ¾%-kal, azaz  100 o.é. forint esetében már 54 ¼ o.é. forintra jött 

ki a költség, vagyis megdöbbentően drága volt a hitel.
579

 Ami azt jelenti, hogy az olyannyira 

vágyott földhitelintézet sem tudta egyik napról a másikra (egészen pontosan egyik évről a 

másikra, mert 1863-ban kezdte meg működését) megoldani az olcsó, hosszú lejáratú hitelek 

hiányának problémáját. 1862. augusztus 20-án kapott működési engedélyt a Magyar 

Földhitelintézet, és a következő évben meg is kezdte működését. A Pesti Hazaihoz vagy a 

Pesti Magyar Kereskedelmi Bankhoz hasonlóan ennek a létrehozása is alulról történt, a 

felhívást a Magyar Gazdasági Egyesület tette közzé és az 500 000 o.é. forint alaptőkéhez még 

209 magyar birtokos tett hozzá 1 677 000 o.é. forintot.
580

 A kölcsönöket záloglevelek útján 

vagy készpénzben nyújtották, előbbiek 34,5 évre szóltak, és a tőzsdén hamar felárat értek el: 

1864-ben az 5,5%-os záloglevelek árfolyama 82,25 o.é. forint volt, és bár 1865-ben 

visszaesett 74,5-re, de 1866-ban már 85, 1867-ben pedig 90 o.é. forinton állt. Az intézmény 

jelzálogos kölcsöneinek állománya jelentős növekedést mutatott: 1863-ban 3 314 139 o.é. 

forint, 1864-ben 10 046 859, 1865-ben 13 737 415, 1866-ban 15 479 683, 1867-ben pedig 

18 963 974 o.é. forint. „A magyar földhitelintézet működése hazánkra nézve áldásos volt, sok 

földbirtokot ragadott ki az uzsora karmai közül s még többet óvott meg, hogy oda ne jusson.” 

– írta az intézet eredményességéről Vargha Gyula, bár hozzáteszi, hogy kezdetben nem volt 
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olcsó a földhitelintézet kölcsöne.
581

 A maisai uradalom előbb említett 1867-es panaszkodása a 

drága hitelre alátámasztja Vargha kiegészítését. Ami a megállapítás első felét illeti, azt 

azonban egyáltalán nem tudta megnyugtató módon rendezni az intézményi átalakulás, habár 

ez nem feltétlenül róható fel az intézményeknek. 

A közvélemény, mivel érvényben volt az osztrák polgári törvénykönyv 5%-os 

kamatmaximalizáló rendelkezése, inkább ennek a kamatplafonnak az eltörlését kívánta, azzal 

érvelve, hogy ez a módszer az uzsora legjobb táptalaja (amely érvelés szembemegy Adam 

Smith elméletével
582

). 1856-ban több újságban is az uzsoratörvények ellen cikkeztek, mert 

„éppen a kamatláb meghatározása, éppen az uzsoratörvény idézi elő az uzsorát”
583

  

1865-ben a Helytartótanács összehívta a Magyar Országos Gazdasági Egyesület, a 

Földhitelintézet és a Pesti Ipari és Kereskedelmi Kamara képviselőit, abból a célból, hogy a 

15–20 holdas birtokok jelzáloghitelezésének kérdésére is megoldást találjanak: egyértelműen 

arra törekedtek, hogy az egészen kis birtokosok is, akiknek nincs módjuk a takarékokhoz vagy 

bankokhoz fordulni, kapjanak egy olyan lehetőséget, aminek a segítségével elkerülhetik az 

uzsorakölcsönök felvételét. A tárgyalás során a Földhitelintézet az amúgy is elégtelen saját 

forrásokra hivatkozott, és így a nagyobb birtokok hiteligényeit sem tudták kielégíteni. A 

takarékpénztárak véleményük szerint inkább a váltóüzletben voltak érdekeltek, a jelzáloggal 

kevésbé foglalkoztak. Megállapították, hogy az árvapénztárakban lehet még nagyjából 40–50 

millió o.é. forint, ezeket a pénzeket kellene bevonni valahogyan, de a mikéntet nem tudták 

megválaszolni. A végső konklúzió az önsegély „intézménye”: spóroljanak jobban a 

kisbirtokosok, és akkor majd nem kell uzsorát felvenniük.
584

 Ezen a ponton felidézhetjük 

magunkban az egy generációval korábbi, a takarékpénztárak alapításakor megfogalmazott 

magasztos és emberbaráti elveket, amelyek szintén a megtakarítást tűzték ki célul, részben 

szintén az uzsora elkerülése végett. Hiába alakult azóta át bizonyos elemeit tekintve a 

hitelezés működése, ez a szempont szemmel láthatóan mélyen bevésődött az elmékbe, mint 

lehetséges megoldási metódus. Olyannyira, hogy Guzman Dénes 1875-ös emlékirata, amelyet 

Pauler Tivadar igazságügyminiszternek küldött, egyenesen nemzethalált vizionál az uzsora 

miatt:  
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„Jelen szomorú körülmények között, midőn hazánk az örvény szélén áll s midőn népünk tulnyomó 

része végpusztulással van fenyegetve: azt hiszem minden honpolgárnak kötelessége felszólalni, ha 

tud valami mentő eszközt, amely által a bajon segithetni vél.”
585

 

 

Számos orvosi hasonlattal cizellált szövegében Guzman egészen újszerű módon nem 

jövedelmük alapján kategorizálja a hitelkérőket és ebből vezeti le, hogy kik szorultak uzsorás 

pénzekre, hanem az „intelligenzciát” tekinti meghatározónak. Ebben az elképzelésben a 

magasabb „intelligencziájú” kereskedők és iparosok a takarékoktól könnyen tudnak hitelhez 

jutni, azonban a „primitiv miveltséggel bíró” parasztoknak nincs lehetőségük olcsó hitelt 

kapni, marad számukra az uzsora.
586

 A szerző a jól ismert toposzt is felidézi: az uzsorát 99%-

ban a vidéki zsidóság műveli, akikről a véleménye nagyjából egybevág az 1840-es években 

megismertekkel: „És nemcsak egy olyan nagybirtokos Izrael utódjára lehetne hazánkban ujjal 

mutogatni, ki roppant birtokának alapját egy bűzös kurtakocsma odujából ily vérszopó 

mesterség által vetette meg.” A fő bajnak (Guzman saját bevallása szerint informátora az 

egyik „legfurfangosabb uzsorás”) a késedelmi kamatok  betáblázásának megengedését tekinti: 

minden 10 forintra 5 krajcáros késedelmi kamatot lehetett kikötni, s a határidő túllépése 

esetén a sok 5 krajcárosból jelentős összeg kerekedhet ki, amivel az adós eleve nem is 

számolt. A tipikusnak tekintett uzsorás-módszer a következő volt: rövid határidőt szabtak 

meg, a kamatokat minden forint után heti 3,5-5,5 forintban állapították, majd a további 

bebiztosítás végett a szerződést megíró illetőt le is fizette az uzsorás, aki ezért cserébe nem 

világosítja fel a tudatlan adóst a számára roppant kedvezőtlen feltételekről, végezetül pedig a 

fizetést egyáltalán nem sürgeti, sőt bíztatja az adóst, hogy nyugodtan késlekedhet, vagyis 

egyértelműen arra játszik, hogy a késedelmi kamatokkal a biztosítékul lekötött birtok értékét 

elérje a tartozás. Ezek után már csak be kell nyújtania a számlát, és egyéb árverők híján 

(Guzman nem részletezi, hogy miért ne lehetnének más érdeklődők is a birtokra) megveszi a 

birtokot áron alul.  Ráadásul az uzsorásoknak mindenütt vannak pártfogóik mindenütt, így 

helyzetük szinte megingathatatlan.
587

 A szerző a megoldást a „helyes társadalmi és 

nemzetgazdászati politika, jó közigazgatás és támogatott önsegély” révén véli elérni, és utóbbi 

útján ő maga is megpróbálkozott segíteni a hitelhiányban szenvedőkön: népbankot alapított 

Misztótfaluban. A helyi uzsorások először megkörnyékezték és le akarták fizetni, majd a 

jegyző bezáratta az intézményt azzal, hogy az adósok nem fizetik a tartozásukat. A negatív 

tapasztalat azonban csak megerősítette abban, hogy népbankok segítségével kell útját állni az 
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uzsorának, 5 krajcáros betétekkel, amikből egy évben akár 20 millió forint is összejöhetne 

(hogy mennyire állt Guzman a realitások talaján, arra jó illusztráció, hogy úgy kapta meg ezt 

az összeget, hogy a 16 milliós összlakosságból minden második embert a leendő népbank 

ügyfeleként képzelt el).
588

 

Guzman emlékirataira a minisztérium nem reagált, és a törvényhozás további 

bizonytalankodása is azt mutatta, hogy nehezen született meg a konszenzus a kérdésben: 

1868-ban eltörölték a kamatmaximalizálást.
589

 A helyzet azonban nem rendeződött, ezután az 

újságokban már az elszabadult kamatokról cikkeztek,
590

 és egyáltalán nem tűnt úgy, hogy 

sikerült megoldani az uzsorakérdést. Alig tíz évvel később ezért újra bevezették a 

kamatplafont (egészen pontosan módosították az 1868-as törvényt és 8%-ot határoztak meg 

maximális kamatként),
591

 majd 1883-ban egy újabb törvény szabadságvesztéssel fenyegette 

meg az uzsorásokat.
592

 Az 1877-es és az 1883-as törvényt előkészítendő az 

igazságügyminisztérium országos felmérést rendelt el, és a megyei törvényszékektől kérte be 

a jelzálogos kölcsönök és kamataik kimutatását, amik alapján a szigorítás mellett döntöttek.
593

  

 

Azaz az 1880-as években még mindig napirenden volt a kérdés, holott akkor már egy igen 

jelentős hitelintézeti rendszer működött az országban, és mint ahogy láttuk korábban, az 

elvárások mind arra mutattak, hogy a hitelezés intézményes kiépítése megoldást hoz a 

visszaélésekkel szemben. Mindez azt mutatja, hogy az uzsora problémája nem csak a 

hitelszervezet kérdésének megoldatlanságát jelenti, ahogyan olyan sokáig gondolták (bár 

kétségkívül ez a tényező is szerepet játszik benne), hanem az uzsoráért forduló emberek 

kiszolgáltatottságának és ismerethiányának csalhatatlan jele is. A takarékok elvileg képesek 

lehettek volna biztosítani az olcsó, elérhető hiteleket, a gyakorlat azonban nem ezt mutatta 

(ahogyan azt például a Győr vármegyei felmérésből láthattuk). A népbankok ötlete pedig 

tulajdonképpen csak megismételte a takarékok fél évszázaddal korábbi emberbaráti vállalását, 

aminek a piaci körülmények hatására történt átalakulásáról (vagy legalábbis korlátozott 

voltáról) már volt szó. 
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Habár egyik időszakban sem tudjuk még csak megbecsülni sem a mértékét, sem a 

kiterjedtségét, az uzsora kapcsán sem állíthatunk fel egyértelmű korszakhatárokat.
594

 

  

 

V.4 A reformkori kölcsönök továbbélése 

 

Magától értetődik, hogy a kölcsönök lejárata, illetve visszafizetése sehogy sem hozható 

szinkronba a különböző, politikai, jogi vagy gazdasági események kontúrjai alapján 

meghúzott korszakhatárokkal, így sem 1840, sem az 1855-ös telekkönyvi rendelet nem tette 

semmissé a korábban megkötött kontraktusokból eredő hiteltartozásokat. Az adminisztráció 

megváltozása megnehezíti ezeknek a hitel-továbbéléseknek a felgöngyölítését, de a 

törvényszéki anyagok segítségével meg lehet próbálni utánuk járni, hogy rávilágítsunk az 

1848 előtti és utáni világ közti folytonosság meglétére és jelentőségére, ezáltal aláhúzva, hogy 

habár bizonyos struktúrák változtak, de a szereplők nem. Másrészt betekintést enged a 

lehetséges taktikázásokba, amik segítségével a felek a megváltozott körülmények között 

megpróbálták képviselni a saját érdekeiket. 

1882-ben rigyiczai Kovács József egy 1837-es adóssági ügy következményeként perelte be 

a teljes Wodianer famílilát, név szerint (és a perirat sorrendjében) Wodianer Jozefát (Basch 

Fülöpné), Wodianer Bélát, Wodianer Arnoldot, mint elmebeteg Wodianer Adolf kinevezett 

gondnokát, Wodinaner Lipótot, Wodianer Fülöpöt, Wodinaner Arndolnét (született Wodianer 

Betti), Wodianer Mórt, Wodianer Károlyt és Wodianer Katalint.
595

  

 Az ügy előzménye egy 1837. április 19-én megkötött szerződés volt: Wodianer Rudolf, 

akivel már többszöri találkoztunk, és aki az alperesek édesapja volt, átvett Kovács Mihálytól, 

a felperes édesapjától egy Hunyady Vincze féle kötelezvényt és két rendbeli nyugtát, összesen 

71 000 pengőforint értékben, azért, hogy azzal biztosítékot adjon 38 000 forintos (nem derül 

ki, hogy konvenciós avagy váltóforint, de mivel a többi szóban forgó összeg mind 

konvenciós, erősen gyanítható, hogy ez is az) tartozása jövőbeli megfizetésére. Volt egy 

másik tartozása is Wodianer felé, 48 300 pengőforintról, ezért is egy adósságlevelet adott, 

egészen pontosan hármat, Majthényi Károly 49 000 forintos több rendbeli tartozását. Az 
                                                           
594
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adósságlevelek átadásáról szóló szerződés alapján vállalta, hogy a 38 000 forintos adósságát 

és annak kamatait 1838. december 31-ig kifizeti, és ekkor majd Wodianer a fenti 

kötelezvényeket és nyugtákat visszabocsátja. Ha viszont a visszafizetés elmarad, akkor 

Wodianer hajthatja be a Hunyady-féle tartozást, de amennyiben a 38 000 forintnál többet kap 

vissza (kamatokkal együtt), akkor azt a többletet át kell adnia Kovácsnak. Magyarán 

biztosítékot kért Wodianer Kovácstól, arra az esetre, ha utóbbi az adósságát nem tudná 

kifizetni. Ha mégsem kapná meg a pénzt, akkor Wodianer jogában állott, hogy a 38 000 forint 

tőkét és hasznot a 71 000 forintból kifizesse saját magának.  

Pontosan nem derül ki, miért adott Kovács ekkora biztosítékot Wodianernek, talán mert 

biztos volt abban, hogy sikerül majd törlesztenie 1838 végéig. De nézhetjük abból az irányból 

is, hogy Wodianer vajon miért akart ekkora feláras biztosítékot az általa adott kölcsönre? 

Ennek a kérdésnek a megválaszolására éppúgy nincs adatunk, mint az előző feltevés 

bizonyítására, akár mind a két verzió egyszerre is fennálhatott, azonban árulkodó, hogy 

Kovács Mihály, mint a periratokból kiderül, csődbe ment, ezért a visszafizetés bizonytalanná 

vált. Esetleg Wodianer már a kontraktus megkötésekor sejtette, hogy Kovács vagyoni 

helyzetével nincs minden rendben, és ezért az új, illetve a régi kölcsönt is jócskán 

bebiztosította, Kovács pedig inkább vállalta a túlzott felárat és reménykedett, hogy a 

kölcsönnel megoldhatja problémáit. Nem tudjuk, csak azt, hogy majdnem 50 évvel később 

Kovács Mihály fia bíróság elé vitte az ügyet és követelte, hogy a szerinte fennálló 64 121 

forintos többletet, azaz a „tartozatlan fizetett összeg”-et, összesen 118 697 forint kamatot és 

járulékait az alperes Wodianer família fizesse meg neki: Kovács József ezek szerint 

bizonyítani tudta, hogy Kovács Mihály valóban kifizette tartozását, azonban az 

adósságlevelek nem kerültek vissza a tulajdonába. A bíróság első fokon elutasította a 

keresetet, mivel az 1837-es engedvény alapján Kovács az adósságlevelek teljes tulajdonjogát 

Wodianerre ruházta, majd 1839-ben meg is erősítette ezt az átruházást. Alperesek elévüléssel 

védekeztek, de ezt a bíróság elutasította, mert 1858-ban is született egy nem ismert köztes 

ítélet az ügyben (talán a telekkönyvezés bevezetése után megpróbálták tisztázni pontos 

viszonyokat), ezért az elévülés alapjának számító 32 év nem telt el (mármint 1858 és 1882 

között). 1885. december 29-én megszületett az ítélet, de fellebbezés miatt az ügy tovább 

folytatódott, végül 1886. november 9-én a királyi ítélőtábla hozott döntést, sőt született egy 

királyi kúriai döntés is 1887. április 15-én, de az is csak a korábbiakat hagyta jóvá: az első 

bíróság ítéletét helybenhagyta, illetve a fellebbezési díjakat mindenkivel megfizettette (a 

felperes 50, az alperesek 30–30 forintot). 
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Amit a peren kívül tudhatunk, hogy a felperes nagyatyja, rigiczai Kováts Imre 1822 

márciusában és júniusában valóban kölcsönzött Majthényi Károlynak és annak nejének, 

Dacsó Annánank összesen 49 000 konvenciós forintot (12–12 000 és 25 000 forintos 

bontásban), melyeket 1823. június 17-én, egyszerre be is tábláztattak.
596

 Tehát Kovács Mihály 

1837-ben egy már akkor is másfél évtizede fennálló adósságon igyekezett túladni, egészen 

pontosan azzal fedezni egy másik régebbi adósságát. 

 Rigyiczai Kováts (vagy a források szerint néha Kovách) Imre I. Ferenc királytól kapta 

adományként 1801-ben a 3000 holdas rigyicai birtokot, miután a Grassalkovich-ok gödöllői 

uradalmában végzett munkáját befejezte. Már ekkor is jelentős vagyona lehetett, hiszen 

majdnem 62 000 forintot fizetett a kincstárnak a Bács vármegyei területért. Ezek után sem 

csak a birtoka jövedelméből élt: számtalanszor megjelent a Pest megyei betáblázások során, 

mint hitelező, vagyis gödöllői kapcsolatait kamatoztatva az ország távolabbi felére is 

átnyúltak pénzügyi manőverei. 1813-ban 22 000 forintot kölcsönzött nemes Nagy Jánosnak és 

feleségének, Róth Évának. Majthényi Károlynak és nejének 1823 decemberében is 

kölcsönzött, újabb 5000 konvenciós forintot, ám ezt csak 1826-ban tábláztatta be, tehát 

szemmel láthatóan nem aggódott a korábbi 49 000 forintos adósság visszafizetése miatt 

(amelyek, mint láttuk, az ő életében nem is kerültek törlesztésre, hiszen még a fia is azokkal 

üzletelt Wodianer Rudolffal). Az 1855-ben lányával együtt tragikus véget választó Majláth 

János grófnak és hitvesének 1817-ben összesen 30 000 császári aranyat, azaz nagyjából 120 

000 forintot hitelezett.
597

 

Wodianer Rudolf is tehetős ember volt: 1856-os halála után, az 1858-as leltár szerint 

vagyona 635 000 forintot tett ki. Ingatlanai 227 500 forintot értek (ebből a földbirtokok értéke 

142 000 forint volt), és volt 366 600 forintnyi követelése is; ennek a summának a fele 

azonban behajthatatlan követelésként került a leltárba. Ugyanakkor Rudolfnak volt 510 000 

forintos adóssága is, amely komoly gondot jelentett az örökösöknek.
598

 

Különösen érdekes az időintervallum: 45 évvel az eredeti szerződés után került bíróság elé 

az ügy, igaz, volt egy köztes állomás, 1858-ban, azonban az 1876-os perből az látszik, hogy 

akkor nem sikerült választ adniuk a peres feleknek a „ki-kinek tartozik” kérdésre. 

Amint láttuk, egyik szereplő (család) sem mindennapi, mindkét família jelentős pénzügyi 

műveleteket bonyolított, ezért talán nem is tekinthető a példájuk általánosnak. De, ahogy a per 
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ismertetése előtt írtam, a történetük arra lehetőséget ad, hogy a két korszak közötti 

folytonosságot megmutassa. 

 

Másik példánk kevésbé tehetős szereplője kapcsán szintén lehetőségünk van betekinteni az 

1848 előtti és utáni időszaki kölcsönzéseibe, de ezúttal nem a jogi anyagok segítségével. 

Vermes Illés Gazdálkodási vezetőinek két kötete, ahogyan arról már volt szó, az 1835–1840 

közötti időszakot érintették.
599

 Azonban írt egy harmadik füzetet is, ami az 1868–1870 közti 

három év pénzügyeiről ad tájékoztatást, tehát már bőven abból az időszakból, amikor a 

hitelintézetek működése kiteljesedett.
600

  

Ami az időközben eltelt nagyjából harminc év magánéleti történéseit illeti, Vermes 

életében és szokásaiban alapvető változások történtek. Elsősorban megházasodott, ezért az 

étkezésekre vonatkozó bejegyzéseknél, ahol korábban mindig más személy vagy hely 

szerepelt, már leginkább az „itthon” szót tünteti fel, de a második helyen Korontz kanonok áll, 

akivel ebből következően közeli kapcsolatban lehettek. Újdonság, hogy jóval tudatosabban 

kezeli a kiadásait, már nem csak az étkezéseket vezeti be, hanem például a levélhordónak 

adott három forintos újévi ajándékot is. Nagy változás a korábbi időszakhoz képest, hogy 

vásárolt egy gazdaságot, és Hermann nevű gazdatisztjének havonta 100–200 forintot küldött a 

felmerülő költségekre (például 1868 szeptemberében 250 forintot adott ökrök vásárlására). 

Amin nem változtatott, hogy továbbra is rendszeresen játszott különböző kártyajátékokat 

pénzért, például whistet, tarokkot, illetve egy „sipirtz” és egy „calabrias” nevű játékot is. A 

kártyából 1868-ban „eredménye” 211 forint veszteség volt.
601

  

1868-ban az adósságai a következőképpen alakultak:
602

  

 

1. 1851. július 5: veszprémi káptalan, Dávid árvák obligatiója      840 o.é. forint 

2. 1851. július 5: veszprémi domonkos alap               420  

3. 1867. március 30: veszprémi takarékpénztár               4000  

4. 1867. március 30: Királyföldi Péter                      300 

5. 1867. szeptember 29: Eltr-féle, a derecskei birtok árába, 6%     2253 

Összesen:                                       7813 o.é. forint
603
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Az aktívák között is szerepelnek különböző kötelezvények:
604

 

1. 1864. november 25: ifj. Csuzy Károly, 6%                   1000 o.é. forint 

2. 1865. március 16: Czaun József és Volf Erzsébet, 6%          200 

3. 1865. augusztus 1: Vaszari község                       500 

4. 1866. január 25: Mustor János, 6%                       1600 

5. 1868. január 1: kamatozó veszprémi takarékpénztár könyv, 4db     1763 

6. 1868. január 1: veszprémi segélyegyletbe befizetett 3 év           468 

7.    –    : veszprémi kaszinó részvényei                   50 

8.  –    : 199. számú balatoni gőzhajó részvény    150 

Összesen                                          5731 o.é. forint     

 

Két olyan adósság is terhelte, amelyek több mint tíz évvel korábbról származtak, ezek 

összege azonban nem volt túl sok (1260 o.é. forint), az összes adósság 16%-a. Ez a két 

tartozás ráadásul tipikus, a hagyományos hitelezés kapcsán megismert intézményi 

hitelforráshoz tartozott; egyházi forrásból kapta őket, minden bizonnyal hosszú távra, 

ahogyan azt korábban már láthattuk az egyházi eredetű hitelek vizsgálatánál, és talán 

kedvezőbb kamattal is, mint 6%, bár ez tényleg csak feltételezés a korábbi gyakorlatok 

alapján.
605

 Mellettük megjelennek a szintén a hagyományos hitelezésnél már látott személyi 

kölcsönök is, összesen négy kontraktus, amelyek közül az egyiknek a célját is felírta; a 

derecskei birtok megvásárlására fordította 1867-ben. Ez utóbbi tétel  (2553 o.é. forintról volt 

szó) a személyes kölcsönök 32,6%-t tette ki. Ugyanakkor nem ez volt a legnagyobb tétel az 

adósságok között: kivételként bukkan fel az összesen öt adósság között a veszprémi 

takarékpénztár,
606

 ami már egyértelműen az új rendszert képviseli, miközben összegszerűen a 

legnagyobb tartozása éppen a takarék felé állt fenn, kereken 4000 o.é. forint, ami után 

negyedévente (márciusban, júniusban, szeptemberben és decemberben) 60 o.é. forint kamatot 
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fizetett, vagyis az éves kamat 240 o.é. forint, azaz 6% volt.
607

 A veszprémi takarékbeli 

tartozása összes adósságának 51%-t tette ki, vagyis nem csak mennyiségben, hanem, habár 

éppen hogy, de arányaiban is a legnagyobb tételt alkotta. A hitelek szerkezete Vermes Illés 

háztartásában a megváltozott hitelezési rendszerhez idomult és az új időknek megfelelően 

alakult át: a takarék biztos 6%-os kölcsöne és nagyobb anyagi tartalékai vonzó hitelforrást 

jelentettek számára. Azt nem tudhatjuk, hogy a 4000 forintot milyen céllal vette fel, de a 2253 

o.é. forintos tételt („Ertl-féle”) biztosan a birtok megvásárlására költötte, talán a 4000-t is 

ebből a célból vette fel, bár ezt a feltételezést gyengíti, hogy a 2253 o.é. forintos kölcsönt fél 

évvel később kapta.   

Vermes 1868-ban sem csak az adós szerepkörében mozgott, hanem voltak bevételei 

kihelyezett hitelekből, ahogyan korábban is, és újdonságként már értékpapírokba is fektetett. 

Egyrészt voltak magánszemélyeknek kölcsönzött hitelei: három ilyen jellegű tétel, mind a 

három 6%-os kamatra kihelyezve, összesen 2800 o.é. forint értékben. Ezek semmiben nem 

jelentettek eltérést a korábbi időszakban megszokottakhoz képest. Talán meglepő, hogy 

Vaszar község is tartozott neki 500 o.é. forinttal, ilyen jellegű hitelezésre, azaz hogy egy 

helység tartozzon egy személynek, a korábbi időszakból nem találni példát.
608

 Feltehetően ez 

már valóban az új korszak jele, ahogyan az is, hogy a veszprémi takarékban is tartott 

betéteket, négy könyvecskén (egy könyvre ennek alapján 500 o.é. forint maximum betét 

számolható, ami általában még a kis összegű betétekhez sorolódik, de az 1763 o.é. forint már 

tekintélyes summa), a kamat, amit a könyvecskék alapján kapott, 5%-os volt.
609

 Tehát 

arányaiban kihelyezett pénzének 30,7%-t ebben a biztonságosnak mondott megtakarításban 

fialtatta. De volt részvénye a helyi kaszinóban
610

 és a balatoni gőzhajózást is támogatta 150 

o.é. forinttal. Tehát éppúgy egy több pilléren álló pénzügyi portfóliót épített fel az 1860-as 

évekre, mint ahogy Fejérváry Gábor tette azt az 1840-es években.
611

  

Mindezek fényében megállapítható, hogy Vermes adósságai még mindig meghaladták a 

kintlévőségeit, de ekkoriban már számíthatott állandó jövedelmekre. Egyrészt ott volt a 
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 Ezt erősíti meg a veszprémi takarék hivatalos adatsora is: 1846–1872/1874 között mind a váltók, mind az 

előlegek, mind a jelzálogkölcsönök után 6%-t szedett a takarék. Emlékkönyv a Veszprémi Takarékpénztár 50 

éves fennállásának ünneplésére. 1896. 28. 
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frissen vásárolt birtoka, másrészt árendás bevételekkel is számolhatott: 1868-ban a bándi 

malomból 75 o.é. forint, bándi községből 231 o.é. forint származott. Egy bizonyos Berger Ede 

is tartozott neki 400 o.é. forinttal, „árenda tartozása” végett. Harmadrészt jogászi munkájából 

is voltak bevételei, egészen kis összegek (például „Varga György nyárádi lakos bűnögyében” 

10 o.é. forint), és valamivel magasabb értékek (például „Kolin Jakab bevégzett bűnügyében 

honor” 50f). Negyedrészt fizetést is húzott a Nádasdy Tamás által birtokolt nánai 

uradalomból
612

, 100 o.é. forintot negyedévente.
613

 Tehát a költségvetése a hitelei 

kiegyensúlyozatlanságától még nem borult fel, minden bizonnyal pontosan tudta fizetni a rá 

eső kamatokat. Adósságai között ugyan találunk a régi időkből megmaradt tartozásokat, de 

ezeket feltehetően jó okból nem mondta fel: az egyházi kölcsönöket terhelő kisebb kamatok 

miatt nem állt érdekében, hogy visszafizesse őket. Amit persze értelmezhetünk úgy is, hogy 

annyi készpénz 1868-ig nem állt rendelkezésére, hogy a kedvező kamatozású hiteleit teljesen 

törlessze, újabb hitelt felvenni meg nem érte meg, mert csak nagyobb kamattal tudta volna 

megtenni, így megmaradtak a régi hitelek. A tételek között, mind az aktíva, mind a passzíva 

oldalon a legnagyobb összegekkel mindenképpen a veszprémi takarékpénztár szerepelt, jól 

illusztrálva, hogy – legalábbis az 1860-as évek második felében – Vermes Illés számára ez a 

pénzforrás, illetve betéti lehetőségi került első helyre. Ezt igazolja az is, hogy bár maradtak 

más jellegű forrásai (személyes hitelek) és lettek más befektetésekben is érdekeltségei 

(például a balatoni gőzhajózásban), de azoknál jóval több pénzt forgatott a takarékon 

keresztül. Ennek okát mindenképpen a takarék megbízhatóbb voltában és főleg a jóval 

egyszerűbb elérhetőségében lehet megtalálni: arra az allokációs problémára, ami a korábbi 

időszakban a legnagyobb tranzakciós költséget jelentette a hitelezés résztvevőinek,
614

 a 

takarék egyértelműen kielégítő választ tudott adni.  

Vermes Illés, akinek bepillanthattunk a kölcsönügyleteibe mind a személyes, mind az 

intézményi hitelezések idején, épp 1867-ben vett fel jelentős kölcsönt földvásárlásra a 

veszprémi takarékpénztártól, tehát épp akkor, amikor az intézményekre alapozott hitelezés 

valóban nagy lendületet vett. Ahogyan az intézmények, a takarékpénztárak és a Pesti Magyar 

Kereskedelmi Bank kapcsán láttuk, 1867 az összegek mennyiségét és az arányokat is tekintve 

sokkal inkább jelentett fordulópontot a hitelezésben, mint 1830, 1840 vagy 1855, vagy akár 

1848. Kétségtelen, az intézmények megjelenése már az 1840-es években érezteti hatását, és 

nagyon kényelmes a Pesti Hazai Első Takarékpénztár indulási dátumát megnevezni 
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korszakhatárnak, de az igazi változás majd csak az ország politikai helyzet megváltozásával 

párhuzamosan következik be, addig inkább valamifajta lassú átmenetnek lehetünk tanúi. Más 

területeken, mint a különböző hitelezési formák, illetve az uzsora, pedig azt találtuk, hogy 

tapasztalhatók ugyan változások, de a különböző hitelformák alapjai már a korábbi 

időszakban is megvoltak, az uzsora pedig nem szűnt meg és ugyanúgy jelentős problémát 

jelentett még az 1860-as években is. Mindezek alapján én nem húznék egyértelmű 

határvonalat a két rendszer közé az 1840-es és 1850-es években. Biztos, hogy a meghatározó 

struktúrák jelentős része átalakult, de a folytonosság és átmenet is kitapintható. 
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VI. ÖSSZEGZÉS 

 

 

Vermes Illés naplóiból kiolvashatók a személyes hitelezés rendszerének és a hitelintézekre 

épülő hitelezés átmenetének jellegzetességei, illetve a korszak hitelezésének bizonyos 

attribútumai. Az uradalmi ügyész az 1830-as években számos kölcsönt vett fel, és számos 

kölcsönt nyújtott minden esztendőben, és tette mindezt folyamatos eladósodás mellett. 

Kölcsönei magánszemélyektől származtak, és akár éveken át is elhúzódhattak: amíg fizette a 

kamatokat az adós, addig senki nem háborgatta, hiszen a kölcsön mint befektetés hozta a 

maga gyümölcseit, évről évre. Vermes, annak ellenére, hogy éves kiadásai rendre 

meghaladták bevételeit, mégis folyamatosan tudta növelni a jövedelmét. Ebben kis mértékben 

a kihelyezett kölcsöneinek kamatai is segíthették, de ahogy karrierje egyre jobban futott, úgy 

vált egyre tehetősebbé. Kölcsönei azonban mindig voltak: pályafutása elején és a végén is. 

Csak az adósok összetétele változott meg: a takarékpénztári hitel az ügyvéd tárcájában már 

egy új korszakot képviselt, miközben ugyanakkor régebbi típusú intézményes hitelei is voltak, 

még egyházi forrásokból is. Ő sem hagyott fel a kölcsönök kihelyezésével, vagyis az a 

lehetőség, ami harminc évvel korábban szinte egyetlen befektetési opciója volt, megmaradt 

továbbra is, de már a takarékban biztos kamatozással is tartott valamennyi pénzt, magyarán élt 

a lehetőségekkel, és bizonyára jól ismerte annak a bölcsességnek a lényegét, hogy az ember 

ne tegyen minden tojást egyetlen kosárba. 

A három megye adósait és hitelezőit vizsgálva a 18. század második felének, illetve a 19. 

század első felének tendenciái váltak megragadhatóvá: míg korábban az arisztokrata 

kölcsönök domináltak a megyei hitelezésen belül, kevés ügyletben nagy összegekkel, addig a 

19. századra megváltozott a kép, az arisztokrata hitelek visszaszorultak arányaikat tekintve és 

sokkal jelentősebbé váltak az alacsonyabb jogállásúak hitelei. Fokozatosan egyre nagyobb 

jelentőséget nyertek a kisebb hitelek, és egyre több hitelező és adós lépett színre, pontosan 

úgy, ahogyan azt Vermes naplóiban is láttuk. 

Mindezek mellett az intézményi hitelezés korántsem játszott akkora szerepet sem a 18., 

sem a 19. századi személyes hitelezésben, mint azt általában gondolni szokták, súlyuk 20% 

körül mozgott, de például Pest megyében a 19. század közepén csak 8% volt. Sokkal 

meghatározóbb volt a magánszemélyek által nyújtott hitelek mértéke, ahogyan az adósok is 

főként magánszemélyek közül kerültek ki. Ezzel együtt nem lehet megfeledkezni a 

szerepükről, Vermes ügyvéd egyházi intézményekhez is fordult, igaz, ezekhez a hitelekhez 

feltehetően kellett némi társadalmi nexus, mert Vermes sem kezdő uradalmi ügyész korában, 
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hanem csak akkor jutott kölcsönhöz tőlük, amikor már ismert személlyé vált a vármegyében. 

A vármegyei hitelforrások, ahogy láttuk a IV.3.1. fejezetben, nem mindenkinek nyíltak meg, 

leginkább a megyében közéleti szerepet betöltők forrásait jelentették. Feltételezhetően az 

egyházi források is hasonlóan működhettek, bár esetükben talán a szociális szempontok is 

szerepet kaphattak. Ez azonban csak találgatás, míg a közvetítők megjelenése és egyre 

jelentősebb szerephez jutása a bírósági források alapján kétség kívül megerősítést nyert. A 

közvetítők fokozódó részvétele a hitelpiacon egyrészt a teljességgel lokálisnak tekintett 

hitelrendszer képét vonja kétségbe, másrészt megmutatja, hogy a személyes hitelezés 

rendszere hogyan igyekezett lépést tartani a változó igényekkel és mentalitással, amikor a 

korábbi interperszonális kapcsolatok és az azokra épülő bizalom visszaszorult. Nem tudjuk, 

hogy Vermesnek volt-e kapcsolata hajhászokkal, de az biztos, hogy pályája kezdetén széles 

kapcsolati hálóval bírt: erre utalnak azok a bejegyzések is naplójában, amelyek mindennapos 

étkezésekre utalnak, és amelyek közös jellemzője, hogy Vermes szinte mindig máshol 

étkezett, és ezekből a helyszínekből csak néhány volt fogadó. Egy nagyobb kapcsolati háló 

minden bizonnyal nagyobb hitelforrást is jelentett, bár annak feltárása, hogy vajon a gyenge 

vagy az erős kötések bizonyultak-e hatékonyabbnak, még további kutatásokat igényel.
615

 

A szakirodalom egy része a nemesi eladósodást is meg tudta állapítani a jegyzőkönyvek 

segítségével. Maga az eladósodás nem kérdéses, de a jegyzőkönyvek ebben a kutatásban 

legfeljebb egyetlen forrást jelenthetnek: az, hogy a betáblázások (és feltehetően a hitelezések) 

volumene megnőtt, a kitáblázások (és feltehetően a visszafizetések) arányán mindenképpen 

rontott. Ugyanakkor azt nem lehet megállapítani, hogy a vissza nem fizetések mögött jelen 

volt-e a rendszeres kamatfizetés is, vagy valóban bedőlt hitelekről van szó. Ráadásul az 

eladósodás egyáltalán nem jelent sem csődöt, sem katasztrófát: Vermes Illés, habár nem 

tudjuk, mi történt vele a különböző naplói közti 30 éves időszakban, de amennyire 

megállapítható, képes volt mindig a víz felszínén maradni, miközben kiadásai meghaladták a 

jövedelmét és adósságai nagyobbak voltak, mint a kihelyezett kölcsönei. 

Végezetül a hitelintézetek megjelenése egyaránt nem jelentett azonnali váltást a 

hitelrendszeren belül, inkább egy lassú átmenetnek lehettek tanúi a kortársak, ahol leginkább 

a tőkeallokáció változott meg a korábbi időszakhoz képest, de a rendelkezésre álló tőke nem 

lett egyik napról a másikra nagyobb. A struktúrák egyértelműen megváltoztak, nem egyik 

napról a másikra, hanem fokozatosan, de nem nyíltak meg korábban ismeretlen tőkeforrások. 
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A személyes hitelezés rendszerét egyáltalán nem tartom mozdulatlan és változásra képtelen 

sziklatömbnek, mint ahogy azt a szakirodalom sok esetben előszeretettel ábrázolta.  A 

gazdasági és társadalmi változásokra mindig megpróbált reflektálni. Lassúak voltak a 

reakciók, mint minden rendszeren belüli változás, de a visszacsatolások érezhetően formálták, 

ahogyan formálták a működtető személyek mentalitását is. Ezért hajlok rá, hogy a hitelintézeti 

korszakot ne éles vágással, hanem lassú áttűnéssel kapcsoljuk össze a személyes hitelezés 

korszakával. 
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FÜGGELÉK 

 

 

1. A Pest vármegyei mutatóköny 1815-ös betáblázási bejegyzései
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Adós neve 
Adós 

foglalkozása 
Hitelező neve Helyszín Összeg 

Szerződés 

időpontja 

Betáblázás 

időpontja 
Kitáblázás 

Almásy G, Enok 

 

Uveges Schnaider 

 

400 1813.11.20 1815.01.11 

 

Alma János és Szabó 

Mihály 

 

Silga Márton Vácz 3370 1814.11.17 1815.02.21 

 Arzenovics 
Constantin 

 

Pommer Jakab Szentendre 300 1814.10.01 1815.02.27 

 
Amigo József 

  

Pest 643 1814.11.15 1815.03.18 

 

Adamecz Pál özvegye 
és Adamecz Imre fia 

 

Juhász György Vácz 300 1811.12.11 1815.04.22 

 

Adamecz Pál özvegye 
és Adamecz Imre fia 

 

Juhász György Vácz 8000 1812.03.30 1815.04.22 

 

Adamecz Pál özvegye 
és Adamecz Imre fia 

 

Juhász György Vácz 400 1811.08.11 1815.04.22 

 Arzenovics 

Constantin 
 

Fabi György Szentendre 356 1814.11.30 1815.05.20 
 

Akkert Márton és 

hitvese 
 

Óbudai Szegények Pénztára 
 

30 1814.11.02 1815.10.05 
 

        
Böszén János 

 
Czolner Mihály Kecskemét 80 1813.09.01 1815.01.19 

 

Bőszén János és 

Varga Susanna 
 

Czolner Mihály Kecskemét 1200 1814.11.29 1815.01.19 
 

Beniczky Elek 
 

Rozsá Miklós Pest 4090 1814.03.16 1815.01.31 
 

Bródi Ábrahám és 

Bródi Löbl Joachim 
 

Zappert Márkus Pest 351 1814.04.14 1815.02.21 
 

Bródi Bernarh 
 

Zappert Márkus 

1814. Lőrinczi 

Döbröcsényi 

Vásár 300 1814 1815.02.21 
 

Bródi Ábrahám és 

Bródi Löbl Joachim 
 

Zappert Márkus Pest 468 1814.04.14 1815.02.21 
 Bródi Ábrahám   Zappert Márkus 1814. Lőrinczi 

Vásár 

611  1815.02.21 

 
Beleznay G. Sámuel úr Kapitány Fáy Péter 

 
8000 

 
1815.03.11 

 
Bíró György postamester Sánta Gábor 

 
3000 1810.06.04 1815.03.12 

 Balogh Jusztina 

Andrásy István úr 

hitvese 
 

Tisztartó Sívó János Abony 17000 1814.09.30 1815.03.20 
 

Brander Bernáth 
   

361 1814.02.12 1815.03.28 
 

Bőhm Ábrahám 

 

Lajderstrofer Mózes Pest 257 1814.08.31 1815.04.04 

 
Bőhm Ábrahám 

 
Lajderstrofer Mózes Pest 257 1814.08.30 1815.04.04 

 
Bőhm Ábrahám 

 
Lajderstrofer Mózes Pest 257 1814.08.31 1815.04.04 

 Brander Bernáth  Tóth és Heller kereskedők 1814. 

Leopoldnapi 

Pesti Vásár 

494  1815.04.22 

 
Brandeisz Bernáth 

 
Nafs Salamon Buda 500 1815.02.01 1815.05.01 

 

Bőhm Ábrahám és 

Sósberger Baruch 
 

Svarczbach Simon pozsonyi 

zsidó Pest 389 1815.03.28 1815.05.20 
 Baranyai Borbála 

 

Baranyai Borbála fia Bőthy 

Vince 
 

6000 1808.06.24 1810.10.01 1815.05.30 
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Bőthy Vincze 

 

Bőthy Vincze felesége 

Szirma Fruzsitea 

 
6000 1807.10.22 1810.10.01 1815.05.30 

Bőthy Vincze 
 

Remenyik György 
 

5730 1806.06.09 1810.09.22 1815.05.30 

Beniczky Elek 
 

Dobsits András 
 

275 1815.06.18 1815.06.21 
 Bielek Ádám 

 

Váczi …. Papok Kasszája Vácz 300 1812.06.04 1815.08.01 

 

Bauer Jakab Katalin 

hitvese 
 

Schlosserin Katalin Buda 8000 1811.08.20 1815.08.01 

 
Böhm Ábrahám 

 

Zeisel Anna 
Pest 1500 1814.06.07 

1815.08.09 

 Brothac János és 

Lordon Anna 

 Fresser Lőrincz  4000 1797.08.06 1803.11.15 1815.08.15 

Bauer Áron  A Koppel 
Pest 

6500 1815.06.29 1815.09.02  

Bauer Áron  A Koppel 
Pest 

2000 1815.06.17 1815.09.02  

Bernhaupt János és 

hitvese Rainhart 

Theresia 

 Budai Szegények Kasszája  100 1814.12.04 1815.10.05  

Bauer János és 

hitvese Smid Rozália 

 Budai Szegények Pénztára  100 1810.11.16 1815.10.05  

Blauker Erzsébet  Helybéli Szegények 

Pénztára 

Buda 150 1814.11.08 1815.10.05  

Blanek József és 

felesége 

 Budai Szegények Kasszája  50 1811.03.01 1815.10.05  

Brenner Anna, Kajd 

schachter özvegye 

 Budai Szegények Pénztára  50 1815.03.01 1815.10.05  

Beleznay G Sámuel gróf úr Jávorszky Pál és Mózer 

János 

 7000 1815.08.16 1815.10.19 

 Beleznay G Sámuel gróf úr Budai 1. Nótárius  150 1815.10.05 1815.11.09 

 Brenner Jakab és 

Magdolna hitvese 

 Veisz Simon zsidó Buda 1400 1815.11.19 1815.11.21 

 

Bőtkős János kezes, 

Szabó Mihály és 

Almy János adós 
 

Zsilkai Márton 

 

3370 1814.11.17 1815.06.21 

 

        Csamcsics Pál 

 

Fabek György 
Szentendre 

650 1814.11.30 1815.05.20 

 Csamcsics Pál 

 

Berhus Pál árvái 
Szentendre 

400 1809.12.09 1815.05.30 

 Csamcsics Pál 

 

Alexins Popovics János és 

Hollarovics Julianna hitvese 

Szentendre 1000 1812.10.14 1815.05.30 

 Csamcsics Pál 

 

Aposztolovics János Szentendre 350 1815.02.16 1815.06.08 

 Czenner Mátyás és 

Czenner Ábrahám 

 

Simon Lőbl Pest 10000 1814.07.05 1815.08.01 

 Csapo Paschal 

Anastasins és 

Rukoszláv János 

 

Prof. Vinkler Márton Pest 1000 1815.07.20 1815.09.02 

 

   

 

    Eszterházy Kazimir 
gróf 

Váczi Káptalan Pozsony 2000 1779.08.21 1815.08.01 

 

        Gruber József és Éva 

 

Simbosch Josefa 

 

200 1814.06.15 1815.01.19 

 
Gábori Ferentz 

 
Csipai templom Kasszája 

 
1000 1795.06.27 1815.02.21 
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Gyarmati Mihály és 

Sipos Erzsébet 

 

Janarki Ferentz 

 

317 1812 és 1805 1815.02.21 

 
Gaal János 

 
Jalián István 

 
2000 1813.05.15 

1815.02.24 

 
Gaal János 

 
Jalián István 

 

1000 1813.07.02 1815.02.24 

 
Gaal János 

 
Jalián István 

 
3000 1811.09.01 

1815.02.24 

 
Gavaldik Győr 

   

1300 1814.10.27 1815.03.20 

 Gyurcso János és 

Farkas Apollonia 

 

Graczer Ignácz 

 

200 1809.04.01 1815.04.22 

 Gyurcso János és 

Farkas Apollonia 

 

Grau Antal Vácz 100 1801.08.18 1815.04.22 

 Góger András és 

Anna 

 

Graczer Ignácz Vácz 200 1808.04.21 1815.04.22 

 Góger András és 
Anna 

 

Graczer Ignácz Vácz 100 1807.05.18 1815.04.22 

 Gyurcso János 

 

Dencs Salamon, majd 

Graczer 

Vácz 64 1809.04.06 1815.04.22 

 Gyulay Verona, 

Adamecz Pál özvegye 
és Adamecz Imre fia 

 

Juhász György Vácz 300 1811.12.11 1815.04.22 

 Gyulay Verona, 

Adamecz Pál özvegye 
és Adamecz Imre fia 

 

Juhász György Vácz 2000 1812.03.30 1815.04.22 

 Gyulay Verona, 

Adamecz Pál özvegye 
és Adamecz Imre fia 

 

Juhász György Vácz 400 1811.08.11 1815.04.22 

 Goldsmid Sebestyén 

 

Goldsmid Erzsébet leánya 

Buda 700 1815.02.09 1815.05.01 

 Géczy István és 

Balogh Karolina 
hitvese 

Úr, Asszony Alberth herceg  20000 fh. 26 1815.06.30 

 Greger Mátyás és 

Greger Julianna 
hitvese 

 Schlosserin Katalin Buda 560 1811.09.11 1815.08.01 

 Greger Mátyás és 

Brülin Julianna 
hitvese 

 Schlosser Jozef 

 

50 1805.07.21 1815.08.01 

 Grinvald Mózes  Reviczky József 

 

5050 1814.06.01 1815.09.26 

 Gabel Ignácz és 

Hoffmeiszter Anna 

 Odavaló Szegények 

Pénztára 

Buda 200 1814.11.08 

  

   

 

    Haris János és Sófia 

 

Petrovics nevű doctor 
 2000 1809.06.24 1815.01.26 

 Hász Károly és Anna 

hitvese 

 

Binder András 

 

500 1808.09.11 1815.04.04 

 Hermecz János és 

Borbála hitvese 

 

Bitter János 

 

500 1812.09.26 1815.04.04 

 Hellenpach B 

Polexina és Desőffy 
Imre 

Báró, Gróf Jankovicsné Mafsája Buda 7000 1815.03.12 1815.04.04 

1846 

Hugonay Zsigmond 

és Csillag Josefa 

Gróf Sárközy János  5000 1815.04.01 1815.04.25 

 Hugonay Zsigmond Gróf Rigyiczai Huvais János  22000 1815.01.30 1815.06.06 

 Horváth István és 

Ellenpacher Trézsi 
hitvese 

 Leeb Josef Vácz 1582 1814.07.17 1815.07.18 
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Huber Lőrincz és 

Schulczenhoffer 

Katalin hitvese 

 Javorszky Pál Buda 900 1815.02.10 1815.08.01 

 Holecz József és 

Kálószy János 

 Grozneger Ferencz Pest 1200 1814.10 1815.08.02 

 Hász József és hitvese  Budai Szegények Pénztára  100 1810.11.02 1815.10.05 

 Hugonay Zsigmond 

és Csillag Josefa 

Gróf Sárközy János  5000 1815.04.01 1815.04.25 1815.10.05 

Hettig János  Liebin Josefa  1600 1815.07.04 1815.10.19  

 

 

 

 

   

 

Jankovics Miklós  Győry Ferencz gróf 

özvegye,  Andrásy  Xtina 

Buda 2000 1808.09.03 1815.01.27 1815.02.01 

Jankovics Miklós  Győry Ferencz gróf 

özvegye,  Andrásy  Xtina 

 4000 1808.04.06 1815.01.27 1815.02.01 

Jankovics Miklós  Győry Ferencz gróf 

özvegye,  Andrásy  Xtina 

 2000 1802.03.15 1815.01.27 1815.02.01 

Jankovics Miklós  Győry Ferencz gróf 

özvegye,  Andrásy  Xtina 

 4000 1804.04.09 1815.01.27 1815.02.01 

Joannovics János, Pál 

és Pulcherina 

 Markovics Péter Buda 1200 1814.05.22 1815.05.09 

 Joannovics János, Pál 

és Pulcherina 

 Markovics Péter Buda 1000 1814.10.02 1815.05.09 

 Jancsics József és 

Therésia 

 Pesti Cainerali Kassza 

 

717 1805.04.01 1815.07.07 

 Jávorszky Pál 

 

Huber Lőrincz úr Klára 

felesége 

 

1000 1815.02.01 1815.08.01 

 

        Kann Náthán 

 

Herschl Kann 
Pest 

5150 1811.11.15 1815.01.11 

 Kohn Salamon 

 

Márkus Blau 1814. János 

fővételi pesti 

vásár 

400 1814 1815.01.11 

 Kann Náthán 

 

Elkám Binkász 1814. pesti 

Leopoldnapi 

vásár 

278 1814 1815.01.11 

 Kann Náthán 

  

1814. pesti 

Leopoldnapi 

vásár 

904 1814 1815.01.11 

 Krausz Mátyás és 

Katalin hitvese 

  

 226  1815.02.08 

 Keller György 

 

Veisz Simon  72 1814.03.30 1815.02.24 

 Keller György 

  

 100 1814.03.30 1815.02.24 

 Kauffman Hirschl 

 
Szelle Márkus 

 3813 1814.04.14 1815.04.08 
1847 

Kollarovics Demeter 

 
Zilczer Jakab 

Szentendre 400 1813.11.29 1815.04.22 

 Kohn Márkus 

 
Szetner Jakab zsidó 

Pest 400 1801.03.17 1815.06.21 

 Káloszi János és 

Holecz Jósef 

 

Prozinger Ferencz Pest 1216 1814.09.16 1815.08.12 
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Kadlburger Mihály és 

Deuts Anna hitvese 

 

Elkám Binkász Pest 12000 1815.01.19 1815.08.12 

 Kinsztler Mátyás és 

Rozalia hitvese 

 

Zilczer Jakab Buda 430 1814.11.13 1815.08.28 

 Kornhoffer György és 

felesége 

 

Janics Miklós  12500 1815.03.18 1815.11.13 

 Keller György és 

Rozália 

 

Veisz Simon Buda 530 1815.11.28 1815.11.28 

 Kolni Dávid 

 

 Pest 700 1813.09.01 1815.12.16 

 

  

 

     Lindmayer János és 
Sibilla 

 

Gumpel Holczer Buda 592 1814.12.01 1815.01.11 

 Lömbők Ferentz és 
Borbála 

 

Biffy János Pest 600 db arany 1815.01.01 1815.01.31 

 Lömbők Ferentz és 
Borbála 

 

Biffy János 

 

500 db arany 1814.04.15 1814.06.22 1815.01.31 

Laszky Mózes 

 

 

 

955 1815.03.27 1815.03.28  

Laszky Mózes 

 

 

 

300 1814.02.12 1815.04.04  

Laszky Mózes 

 

 Pest 400 1814.02.19 1815.04.04  

Lichtenvaller Anna 

 

 

 

400 1810.03.03 1810.10.01 1815.06.01 

Laszky Izsákh 

 

Blau Efhraim 
Pest 

270 1815.03.20 1815.06.02  

Laszky Izsákh 

 

Blau Efhraim 

 

2700 1815.03.20 1815.06.02 1815.06.13 

Langer Lőricz és 
Rozina 

 

Slézinger Illés 

 

879 1813.12.17 1815.11.10  

  

 

    

 

Majláth János Gróf Politio Fundationalis Kassza 

 

20000 1814.12.28 1815.02.24  

Mérey Sándor úr Csepi Zsigmond 
Komárom 

5000 1814.09.30 1815.02.24 

 Margaritovics  Zelczer Jakab 
Szentendre 

340 1815.01.02 1815.04.22 1843 

Margaritovics 

 

Schauengel Mark 1814. 

Leopoldnapi 
pesti vásár 

1061 

 

1815.04.22 1843 

Mosztl Ádám 

 

Anszusokban Alberth és 

Királyi Zeó herczegné 

Promontorium 5000 1815.07.07 1815.07.18  

Munka János és 

Horváth Katalin 
hitvese 

 

Leeb Katalin és Anna árva 

leányok 

Vácz 2800 1814.09.01 1815.07.18  

Mazokatto Miklós és 

Pichneni Johanna 
hitvese 

 

Királyi Pénz Tár Buda 3000 1814.11.17 1815.08.31  

Menner Ignácz 

 

Habenicht Domonkos Pest 442 1815.06.28 1815.09.14  

Mészáros Ferentz 

 

Kiss Istvány Kecskemét 140 1815.08.03 1815.09.16  

Matolcsi Ferentz 

 

Matolcsi Imre Kunmadaras 18 1814.10.25 1815.10.19  

Malagacsa Marta, 

Szofrona Anasztáz 
özvegye 

 

Turvezi Joseff Pest 800 1815.11.15 1815.12.07  

   

 

   

 

Nikolics Pál és 

Erzsébet 
 

Pradovits Jakab Buda 2000 1814.09.21 1815.01.16  

Nikolics Pál 

 

Pradovits Jakab Buda 700 1814.09.19 1815.01.16  

Nikolics Pál 

 

Prachnics Péter  300 1814.05.13 1815.01.16  
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Nedeczky Anna és 

Rosti Pál 

 

Bernáth György  16000 1792.01.05 1794.08.27 1815.02.24 

Nedeczky Anna és 

Rosti Pál 

 

Bernáth György  5000 1792.07.04 1794.08.27 1815.02.24 

Novotta János 
kapitány 

Kiss kapitány Eger 400 1810.11.25 1815.02.24  

Novotta János 
kapitány 

Kiss kapitány Eger 300 1811.01.25 1815.02.24  

Nemcsia György 

 

Xiv Dulo Hiro 
Pest 

650 1813.06.18 1815.04.22 

 Nemes Zsigmond 
úr 

Lestár Péter 

 

1900 1802.06.05 1803.06.03 
1815.05.20 

Nagy Johanna 

 

Kátai plebános Kajtár 

Miklós úr 

 

3000 1810.09.25 1813.08.04 1815.05.30 

Nagy Johanna 

 

Ratkotki templom kasszája 

 

500 1811.01.23 1811.06.07 1815.05.30 

Nagy Johanna 

 

Ratkotki templom kasszája 

 

500 1811.01.23 1811.06.07 1815.05.30 

Nasch Salamon 

 

Kraft Mózes 

 

850 1815.11.10 1815.11.13  

       

 

Pohl Ferentz és Sófia 

hitvese 

  

Buda 1052 1813.09.09 1815.01.11  

Pohl Ferentz és Sófia 

hitvese 

 

Benházi Illés Buda 200 1814.11.16 1815.01.11  

Pohl Ferentz és 

Kranvaliku Sófia 

hitvese 

 

B. Ezban Buda 27000 1812.04.29 1815.01.11  

Pohl Ferentz és Sófia 

hitvese 

 

Hirsch Spuer Buda 306 1814.11.01 1815.01.16  

Pohl Ferentz és Sófia 

hitvese 

  

Buda 200 1814.01.07 1815.01.16  

Pohl Ferentz 

 

Engelfart Josef Buda 122 1815.01.08 1815.01.16  

Pohl Ferentz és Sófia 

hitvese 

 

Fily Ábrahám Buda 300 1814.08.16 1815.01.16  

Pohl Ferentz és Sófia 

hitvese 

  

Buda 200 1813.10.13 1815.01.19  

Pohl Ferentz és Sófia 

hitvese 

  

Buda 100 1814.03.25 1815.01.19  

Pohl Ferentz és Sófia 

hitvese 

 

Stoszszer Katalin  400 1810.09.15 1815.01.19  

Pohl Ferentz és Sófia 

hitvese 

 

Budai Árvák Kasszája  844 1813.01.09 1815.01.19  

Pohl Ferentz és Sófia 

hitvese 

 

Budai Árvák Kasszája  650 1813.12.30 1815.01.19 

 Pohl Ferentz és Sófia 

hitvese 

 

Rotter János Buda 1000 1812.02.15 1815.01.19 

 Pohl Ferentz 

 

Rotter János 
Buda 

200 1813.01.21 1815.01.19 

 Pohl Ferentz és 

Kranvaliku Sófia 

hitvese 

 

Budai Árvák Kasszája 

 

7030 1810.01.20 1815.01.19 

 Pohl Ferentz és Sófia 

hitvese 

 

Revlich Ferentz Buda 950 1814.08.01 1815.01.27 

 Peiczhoffer Antal 

 

Tóth Anna  
300 arany 

1802.06.27 1804.02.20 
1815.02.21 
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Pisko Maria és 

Zöldági Rozalia 

 

Vámos János  3400 1814.__.05 1815.02.24 

 Princz Josef 

  

 200 1814.07.31 1815.02.24 

 Peiczhoffer Antal és 

Katalin 

 

Iretter György János Pest 1200 1815.04.18 1815.04.22 

 Pinkasz Blau 

 

Springer Theresia 1814. Leopold 

napi pesti 

vásár 

2000 

 

1815.05.20 

 Pinkasz Blau 

 

Springer Theresia 1814. János 

fővételi pesti 

vásár 

1200 

 

1815.05.20 

 Polonkay János és 

Anna hitvese 

  

 200 1809.10.24 1810.10.01 1815.06.01 

Polonkay Anna 

  

 2900 1810.05.12 1810.10.01 1815.06.01 

Pinkasz Blau 

 
Knap Mózes 

Pest 1300 1815.03.23 1815.06.07  

Pinkasz Blau 

 

Knap Salamon 1814. Leopold 

napi pesti 

vásár 

866 

 

1815.06.07  

Pinkasz Blau 

 

Knap Salamon 1814. pesti 

Josefnapi vásár 

317 

 

1815.06.07  

Periszter Argelia 

Lazar 

 

Juvicza György 

 

900 1802.06.03 1802.09.07 1815.06.13 

Periszter Argelia 
Lazar 

 

Juvicza György 

 

900 1802.09.03 1802.09.07 1815.06.13 

Polonkay János és 

Mészáros Borbála 

 

Benkovics Pál 

 

1000 1812.09.01 

 

1815.06.21 

Peiczhoffer Antal és 

Katalin 

 

Andor Anna  Pest 700 1815.03.01. 1815.07.07  

Peiczhoffer Antal 

 

Reichmajer Jósef  950 1814.11.16 1815.07.07  

Poder István és Makai 

Theresia 

 

Bodonyi Sándor prépost úr Vácz 5000 1811.__.20 1815.08.01  

Pruzsinszky András 

és Ludovica hitvese 

 

Kanel Joseff 

Pest 200 1815.07.27 1815.08.02  

Pregovics Márton és 

Gallovics Anna 
hitvese 

 

Kőnig Pál Buda 630 1815.08.05 1815.10.09 

 

  

 

     Radosovics Miklós és 

Meiner Anna Mária 
hitvese 

 

Veisz Anna Obuda 500 1804.10.19 1815.01.16 

 Radosovits Miklós és 

felesége 

 

Veisz Anna Obuda 500 1810.03.19 1815.01.16 

 Radosovits Miklós és 

felesége 

 

Veisz Anna Obuda 600 1811.03.15 1815.01.16 

 Rajchárd Joseff 

 

David István Monostor 34 1814.11.12 1815.04.04 

 Rajchárd Joseff 

 

Bitei András 

 

1000 1811.08.18 1815.04.04 

 Reviczky Ádám 

 

Bernolák Aloysins 
Pest 2500 1814.12.09 1815.05.01 

 Reviczky Ádám 

 

Bernolák Aloysins 
Pest 2200 1813.11.01 1815.05.01 

 Reviczky Ádám 

 

Bernolák Aloysins 
Pest 2500 1812.11.01 1815.05.01 

 Rozenfeld Markus 

 

Dehrer Péter özvegye 
Pest 327 1812.11.16 1815.05.08 

 Rozenfeld Markus 

 

Dehrer Péter özvegye 1813. pesti 

Joseffnapi 
vásár 

696 

 

1815.05.08 
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Russy Miklós 

 

Zsiffkovics Istvány Zeniliu 700 1806.04.20 1815.05.09 

 Reviczky Joseff és 

Laczkovics Anna 

hitvese 

Úr Polltuo Fundationalis 

Kassza 

  

1804.12.01 1805.01.15 1815.06.13 

Rudy Salamon  Kohn Herman Pest 180 1814.10.15 1815.06.20  

Rudnyánszky Ignácz Báró Báró Rudnyánszky Pál 

özvegye, Fa Erzsébeth 

 

600 1815.06.15 1815.06.21  

Rády Gáspár 

 

Török Zsigmond 
Kolcsa 

1000 1804.06.15 1810.01.01. 1815.07.18 

Rády Gáspár 

 

Váczi Definiertek Pénz Tára 

 

100 1801.10.01 1805.09.27 1815.07.18 

Rády Gáspár 

 

Kun Szentmiklósi templom 

Pénztára 

 

100  1798.__.04 1815.07.18 

Ratisovics Miklós és 

Anna Maria 

 

Offenheimer Náthán Buda 600 1815.07.14 1815.07.24 

 Radics István és Sofia 

hitvese 

 

Karaján Demeter Szentendre 130 1801.07.11 és 

1806.08.19 

1815.08.30 

 Rajter János R.kevi 

mészáros 

Joanovics Pál  200 1815.08.24 1815.08.31 

 Rakoszlav János, 
Nikola Katalin 

hitvese 

 

Professor Vinkler Márton 
Úr 

Pest 200 1815.08.11 1815.09.02 

 Rakoszlav János, 
Nikola Katalin 

hitvese 

 

Professor Vinkler Márton 
Úr 

Pest 1000 1815.07.20 1815.09.02 

 Radscheckler 
özvegye, Brenner 

Anna 

 

Budai Szegények Pénztára  50 1815.03.01 1805.10.09 

 Rudnyánszky 
Erzsébet és férje 

Ungverth Emánuel 

gróf 

Báró és Gróf Tóth Istvány volt Pesti 
Plebanos 

 1500 1794.04.16 1796.07.07 1815.10.05 

Rudnyánszky 

Erzsébet és férje 

Ungverth Emánuel 

gróf 

Báró és Gróf Tóth Istvány volt Pesti 

Plebanos 

 3000 1794.10.07 1796.07.07 1815.10.05 

Rudnyánszky Ignácz Báró Karácsonyi Samuel  1200 1798.04.24 1815.11.14  

Rudnyánszky Ignácz Báró Fretter György Pest 256 1813.06.19 1815.12.16  

Radisovics Miklós és 
Veinerin Anna Maria 

 

Pohberger Ferentz Obuda 500 1815.05.25 1805.11.25  

Rudnyánszky 
Zsigmond 

Báró Rudnyánszky Ignácz  400 1813.01.27 1815.12.16 1844 

Sinnern Antal Károly 

 

Raczkovin Antal Pest 4600 1810.11.13 1815.01.19  

Sinnern Antal Károly 

 

Raczkovin Antal Bécs 1500 1811.04.02 1815.01.19  

Sinnern Antal Károly 

 

Raczkovin Antal Bécs 1641 1810.06.30 1815.01.19  

Szebényi Nepomuk 

János 
 

Pruzsinszky nevű ember  2500 1814.11.25 1815.02.08  

Szabó Mihály és 

Alma János 

 

Zsilga Márton Vácz 3970 1814.11.17 1815.02.21  

Slezinger Salamon 

 

Abelsperg Markus Pest 500 1814.11.14 1815.02.21  

Szabó 

(sz.Györgyvölgyi) 

Ferencz 

 

Bagi Szücs János Kecskemét 350 1807.05.29 1815.02.21  

Szabó 

(sz.Györgyvölgyi) 

Ferencz 

 

Bagi Szücs János  200 1806.11.27 1815.02.21  

Szabó 

(sz.Györgyvölgyi) 

Ferencz 

 

Bagi Szücs János  180 1807.02.25 1815.02.21  
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Szabó Lajos és Szabó 

Zachariás 

mint 

testvérjei 

jussainak 
fenntartója 

Józsa János 

 

200 1807.03.03 1815.02.21  

Schőna Katalin 

 

Tóth Ferentz 
Czegléd 

1000 1811.06.25 1815.04.08 

 Schőna Katalin 

 

Tóth Ferentz 
Czegléd 

400 1810.10.14 1815.04.08 

 Sebes Jóseff 

 

Teszszel Mihály özvegye, 

Theszling Theresia 

Pest 120 1813.04.29 1815.__.22 

 Svajger Jakab 

  

Pest 4000 1815.01.30 1815.04.__ 

 Sinnern Antal 

 

Hummel Antal  14489 1809.11.01 1815.05.01 

 Sartner Ignácz 

 

Budai Zsidó Község Pénze  3000 1815.04.16 1815.05.30 

 Schőnők Náthán 

  

 500 

 

1815.07.03 

 Sosberger Baruch és 

Bőhm Ábrahám 

 

Svartzbach Simon Pozsonyi 

zsidó 

Pest 389 1815.03.28 1815.05.20 

 Stephanszky Jakab 

 

Váczi Káptalanbéli 

Szegények Kasszája 

 208 1814.12.16 1815.08.01 

 Szily Antal 
Úr 

Bruzsinszky András Pest 5000 1812.11.13 1815.08.08 
1834 

Stern Mózes 

 

Jeichman Simon Pest 2000 1815.05.01 1815.08.09 

 Szarka Sámuel  Fa 

Kereskedő 

Deák János  10000 1814.04.15 1815.08.28 

 Szarka Sámuel  Fa 

Kereskedő 

Deák János  m/20 1813.11.15 1815.08.28 

 Szilla Márton és Éder 
Klára hitvese 

 

Túroczy Jóseff Pest 101 meg 
még 190 db 

császárarany 

1815.08.29 1815.08.31 

 Sturman Márton 
Úr 

Bőhm János  5000 1810.01.01 1815.09.05 

 Sturman Márton 
Úr 

Bőhmné Asszony  1000 1809.11.23 1815.09.05 

 Sturman Márton Úr Bőhm János  5000 1809.11.08 

  Szelke Abeles  Hirschl Jakab Szélig 
Pest 

10900 1811.03.24 1815.09.12 

 Smid Ábrahám  Reviczky Jóseff úr 

 

3725 1813.07.01 1815.09.23 
1829 

Smid Ábrahám és 
Hitvese 

 odavaló (?) Szegények 
Kasszája 

Buda 50 1814.11.02 1815.10.05 

 Sterk György és 
Hitvese 

 Budai Szegények Kasszája  100 1814.02.01 1815.10.05 

 Schmid Jakab és 
Hunek Erzsébeth 

hitvese 

 Budai Szegények Kasszája  50 1815.04.01 1815.10.05 

 Szeiler János  Gersch Illés úr Promontorium 600 1815.10.15 1815.11.09 
1824 

Szarka Sámuel  Pesti Fa 
Kereskedő 

  10000 

   Schachal Gáspár  Veisz Simon Buda 500 1815.11.23 1815.11.24 

 Szarka Sámuel  Fa 

Kereskedő 

Tajler János Váczi Vasáros  701 1815.03.08 1815.12.16 

 

 

   

    Gyulay Verona 

Adamecz Pál özvegye 
és Adamecz Imre fia 

 Juhász Gyor Vácz 400 1811.08.11 1815.04.22 

 Tóth János és Klára 

hitvese 

 Veisz Simon Buda 900 1815.11.23 1815.11.24 
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Ungverth Emanuel és 

Hitvese, 

Kudnyánszky 
Erzsébeth 

Gróf és Báró Tóth Istvány volt Pesti 

Plebanos 

 

1500 1794.04.16 1796.07.07 1815.10.05 

Ungverth Emanuel és 

Hitvese, 

Kudnyánszky 
Erzsébeth 

Gróf és Báró Tóth Istvány volt Pesti 

Plebanos 

 

3000 1794.10.07 1796.07.07 1815.10.05 

 

  

    

 

Vida László úr Prónay Dienes úr 

 
m/50 

1807.01.01 1813.09.27 1815.01.11 

Venczel Imre és Bíró 

Katalin 

 Mandl Samuel Kecskemét 600 1815.01.09 1815.01.11  

Vida László úr Túroczy Josef Pest 305 db arany 1815.01.26 1815.02.24  

Vida László úr Prónay Dienes és Luka 

Theresia 

 20000 1815.06.01 1815.03.08  

Vida László úr Prónay Dienes és Luka 

Theresia 

Törtel 1500 1815.01.01 1815.03.08  

Vida László úr Bartalovszkyné sz. Kiss 

Anna asszony 

 6000 1810.01.15 1812.06.08 1815.05.30 

Vinkler Lőbl Jósue 

 

Drukker Hirsch Buda 4400 1815.05.10 1815.05.30 

 Veszelinovics András 

 

Handorovics Péter és 

Petrovics Gábor 

Pest 824 1815.05.30 1815.06.21 

 Vida Mihály 

 

Lustvák János Vácz 200 1799.04.20 1815.08.01 

 Vohlrath János és 

Erzsébeth hitvese 

 

Toromlai hadnagy Buda 1000 1815.08.08 1815.08.08 

 Vaszilievics János 

 

Zilczer Jakab 

 

225 1814.11.28 1815.08.28 

 Vida László 

 

Bossányi Anna Pest 2240 1809.06.20 1815.08.31 

 Vida László 

 

Bossányi Anna Pest 1100 1809.05.01 1815.08.31 

 Vattay idősb György úr Kufiana Junkovicsiana 

Fundatio 

 

2000 1804.06.12 1815.09.05 

 Vattay idősb György úr Kufiana Junkovicsiana 

Fundatio 

 

3000 1804.04.10 1815.09.05 

 Vattay idősb György úr Kufiana Junkovicsiana 

Fundatio 

 

3000 1804.04.30 1815.09.05 

 Vartenszleben Gróf Jankovics és Kiss Masszája 

 

7000 1808.01.28 1808   (969 

sz.alatt) 

1815.09.12 

Vaczevszky Antal és 

Lébin Theresia 

felesége 

 odavaló Szegények 

Kasszája 

Buda 50 1813.11.02 1815.10.05  

Vartenszleben Károly Gróf Sőtér Borbála és Éva  3000 1809.04.20 1810.11.15 1815.11.21 

Vartenszleben Károly 

és Podmaniczky 

Maria hitvese 

Gróf és Báró Márkus János  6000 1808.05.23 1808.09.21 1815.11.21 

Vartenszleben Károly Gróf Karlovicz János  1000 1805.08.27 1808.04.05 1815.11.21 

Vartenszleben Károly Gróf Karlovicz János  3000 1805.08.27 1808.04.05 1815.11.21 

Vartenszleben Károly Gróf Verságh Augustus Venczel  5000 1806.01.26 1808.04.05 1815.11.21 

 

 

 


