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Sokan és sokat írtak a polgárosodás magyar sajátosságairól, 

a  változtatás  igényét  megfogalmazó  reformkori  nagyjaink, 

Széchenyitől  Kossuthig,  később  kortárs  publicisták,1 majd  a 

történettudomány neves művelői.2 Vitatták mibenlétét, jellegzetes 

vonásait,  csaknem mindig  középpontba  állítva  a  nyugati  típusú 

fejlődéshez való viszonyát, a megkésettséget, a mintául választott 

berendezkedéstől  való  eltérést,  de  érveltek  az  azonosságok,  a 

hasonlóságok  dominanciája  mellett  is.  Közmegegyezés  a  mai 

napig  sem  született,  legfeljebb  abban,  hogy  nem  lehetünk 

elégedettek  az  eddig  elért  eredményekkel,  amit  csak  enyhíthet, 

hogy a nagyobb múltra visszatekintő német kutatás is még számos 

kérdés tisztázásával adós.3 Adós a mai napig, annak ellenére, hogy 

a  80-as  évek  végén  Bielefeldben  Jürgen  Kocka  vezetésével 

kutatócsoport  is  alakult  a  polgárság,  polgárosodás,  polgári 

társadalom  témakörében  a  kérdés  európai  összehasonlító 

vizsgálatára,  középpontba  állítva  a  német  fejlődést.4 Végleges 

válaszok itt sem születtek, továbblépést segítő felvetések viszont 

szép számmal.

Különös,  nehezen  leírható  fogalom  a  polgárságé.  Hogy 

mennyire  az,  mi  sem  bizonyítja  jobban,  mint  az,  hogy  a 

történészek  jó  része  lemond  arról,  hogy  a  polgárságot,  mint 

1 A kortársi publicisztikáról kiváló irodalomjegyzéket közöl Kövér György. Kövér, 2003. 
1166 -1168. p.
2 Halmos Károly a polgárosodással kapcsolatos szakirodalomról 380 tételt tartalmazó 
bibliográfiát állított össze. Halmos, 1994. 131-147. p.
3 Gyáni, 2002. 78. p.
4 Az interdiszciplinaritás jegyében eredményeiket egy háromkötetes  munkában összegezték. 
J. Kocka (Hg), 1988. Ezen kívül négy nagyobb konferenciát rendeztek, az előadásokat külön 
kötetekben jelentették meg. J. Kocka, 1988. 7. 1. jegyzetpont
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egészet  kutassa,  helyette  inkább  az  egyes  rétegeinek  vizsgálata 

felé  fordul.  Az  angol-amerikai  nyelvterületen  létezik  ugyan  a 

middle  class  fogalma,  használata  azonban ritka,  a  kutatást  nem 

strukturálja,  ha  pedig  a  foglalkozási  csoportokon  átívelő 

megközelítés  kerül  előtérbe,  akkor  a  kutatók  szívesebben 

beszélnek  elitekről,  gazdagokról  vagy  felső  rétegekről.5 

Általánosságban megállapítható, hogy a vita kevéssé nemzetközi, 

inkább csak német vagy közép-európai, bár a problémafelvetés itt 

sem  egészen  magáról  értetődő.  Nehézséget  okoz,  hogy  a 

tudományágat angol szakkifejezések uralják, transzferálásuk más 

nyelvekre – és fordítva is – nem egyszer áthághatatlan akadályt 

jelent.  Példaként  említhetnénk  a  Bildungsbürgertum  kifejezést, 

ami  semmiképp nem azonos az angol professions-sel,  de nehéz 

lenne megtalálni a magyar megfelelőjét is. 

A  történelmi  fejlődés  sajátosságai  magyarázzák  a  téma 

iránti fogékonyság mértékét, azt a különbséget, amit e tekintetben 

Európa  mintát  adó nyugati,  és  az  azt  követni  akaró másik  fele 

között kimutatható.

A polgárságról mint egészről azon a tájon beszélnek többet, 

ahol a társadalmi törésvonalak nagyobb intenzitással élnek, ahol a 

másoktól  való  erőteljes  elhatárolódás  révén  a  polgársághoz 

sorolható különböző csoportoknak egyfajta  közös identitása  jön 

létre. A 18. század második felében, a 19. század elején e közös 

identitás alapját a kiváltságos, régi hatalom tagjaitól, valamint a 

monarchikus  abszolutizmustól  való  elhatárolódás  jelenti.  A 

folyamat  kezdetén  a  felfelé  való  elhatárolódás  a  lényegesebb, 

később ez a frontvonal a nemesség jogi privilégiumainak jelentős 

5 J. Kocka, 1988. 15. p.
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leépítésével, az alkotmányos rendszer bevezetésével, a nemesség 

és  polgárság  felső  rétegeinek  egymáshoz  való  közeledésével 

elhalványul,  bár  egészen  nem  tűnik  el.  Az  1830-as,  1840-es 

évektől  viszont  az  iparosodás  előrehaladásának 

következményeként  a  lefelé  záró  vonal  erősödik  és  válik 

meghatározóvá, elegendő alapot képezve ahhoz, hogy a polgárság 

fogalmát  a  weimari  Németországban  is  fenntartsa.6  Más 

országokban viszont, ahol a nemesi tradíció gyenge vagy teljesen 

hiányzik  (USA,  Svájc),  ahol  a  feudális  struktúrák  korán 

lebomlanak,  ezzel  egy  időben  a  mezőgazdaság 

kommercializálódik, ott a nemes-polgár, vidék-város ellentét sem 

rögzül,  nem alakulnak ki a németországihoz hasonló társadalmi 

törésvonalak  (Anglia,  Svédország),  ezért  nem jön  létre  a  helyi 

polgárságról szóló vita sem.7 Jürgen Kocka szerint többek között 

azért  nem,  mert  itt  hiányzik  az  az  ellenségkép,  ami  a  közös 

identitástudat alapjául szolgálhatna.

A polgárság másik összetartó eleme a kultúra és életmód 

területén  kimutatható  közös  vonások,  első  helyen  az  egyéni 

teljesítmény  tisztelete,  ami  alapján  megalapozott  az  igény  a 

gazdasági  haszonra,  társadalmi  megbecsülésre  és  politikai 

befolyásra  egyaránt.  Mindez  kiegészül  a  rendszeres  munka, 

módszeres életvezetés  és a család megbecsülésével,  a  képzés,  a 

tudomány és a magas kultúra fontosságának hangsúlyozásával, a 

tekintélyelvűség  helyett  a  civil  szerveződések  létrehozásának 

igényével. Ez a viszonylagos egységet felmutató kultúra centrális 

elemeit  a  kora  újkori  városi  polgárságtól  veszi  át,  később  is 

6 J. Kocka, 1988. 19-21. p.
7 J. Kocka, 1988. 25. p.
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erőteljesen  a  városi  léthez  kötött,  miközben  tagadhatatlanul 

összefonódik a felvilágosodás egész eszmerendszerével.8

A  német  kutatás  számára  a  polgárosodás  témaköre 

mindenekelőtt a nemzeti szocialista korszak miatt fontos, melynek 

létrejöttét  hosszú  ideig  a  német  polgárosodásban  mutatkozó 

hiányosságokkal magyarázták. De vajon tényleg létezett-e a német 

fejlődésben egy „külön út”?9  Az elmélet régi formájában ma már 

egyre  kevésbé  tartható.  Az  árnyaltabb  megközelítések  szerint, 

ilyen  Kockáé  is,  nem  lehet  általánosságban  a  polgárosodás 

deficitjéről beszélni. Közelebb járunk az igazsághoz, ha a német 

fejlődésben  a  polgárosodás  egyik  lehetséges  variánsát  látjuk,  a 

szomszédokétól eltérő olyan egyéni vonásokkal, mint az állam és 

bürokrácia másutt kevéssé ismert kiemelkedő szerepe. Az európai 

paletta  sokszínűsége  még  valamire  figyelmeztet,  a  kategorikus 

minősítések veszélyeire, hiszen mihez képest beszélünk például a 

német átalakulás deficitjéről. Elég csupán keletre tekinteni, hogy a 

német példában követni vágyott mintát lássanak, mi több a német 

fejlődés  számos  ponton kiállja  az  összehasonlítás  próbáját  déli, 

északi  és  nyugati  szomszédokéval  is.  (Csak  a  legfontosabbakat 

tekintve:  városi  önkormányzat,  polgárjog,  regényirodalom, 

tudomány, képzés általában).10 További meggondolásokra késztet 

bennünket az is, hogy az összehasonlítás mintaállamának tekintett, 

sok  tekintetben  zsinórmértékül  szolgáló  angol  fejlődés 

megítélésével kapcsolatban is hosszan tartó vita bontakozott ki a 

szigetországban az elmúlt évtizedekben.11

8 J. Kocka, 1988 25-29. p.
9 A Sonderweg-vita irodalmáról tájékoztatást nyújt J. Kocka, 1988. 3. lábjegyzet
10 J. Kocka, 1988. 74-76. p.
11 A vitát összefoglalóan bemutatja Gyáni Gábor , valamint Timár Attila. Gyáni, 1991.Timár, 
1998.
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 A  hagyományos  felfogás  szerint  Angliában  a  nagyipari 

átalakulás következtében a gazdasági hatalom fokozatosan az új 

vállalkozói  réteg,  az  ipari  burzsoázia  kezébe  megy  át,  igaz,  a 

politikai  még hosszú ideig az arisztokrácia privilégiuma marad. 

Az  így  létrejövő  dualista  hatalommal  kapcsolatban  delegálásról 

szokás  beszélni,  arról,  hogy  az  új  elit  a  régire  bízza  politikai 

érdekeinek képviseletét. A társadalmi átalakulásnak a burzsoázia 

abban az értelemben válik győztesévé, hogy a morális forradalom, 

az  oktatási  intézmények  segítségével,  valamint  az  állam 

megreformálásával  sikerül  saját  ideológiáját  a  társadalomra 

rákényszeríteni. 

Az  1980-as  évek  elejétől  viszont  jelentős  változás 

mutatkozott a kérdés megítélésében. Két amerikai történész Arno 

J.  Mayer  és  Martin  J.  Wiener  egymástól  függetlenül  arra  a 

megállapításra  jutott,  hogy  az  arisztokratikus  rend  az  előbb 

vázoltakkal  ellentétben egészen az I.  világháborúig fennmaradt, 

mivel  az  arisztokrácia  nem  csupán  a  politikai  hatalom 

letéteményese,  hanem  egyben  a  leggazdagabb  osztály  is.12 A 

dzsentrifikációról folyó polémia mindenekelőtt arra figyelmeztet, 

hogy  a  nyugati  polgárságról,  polgárosodásról  rajzolt  eddigi 

képünk sok tekintetben idealizált.  A polgári értékrend sem biztos, 

hogy egészen olyan,  mint  amilyennek képzeltük.  Elég,  ha csak 

arra  utalunk,  hogy  az  egyik  leggyakrabban  emlegetett  polgári 

erény, a puritantizmus, meglehet, korántsem olyan általános, mint 

hittük.  Colin  Campbell  kutatásai  például  azt  látszanak igazolni, 

hogy a fogyasztói forradalmat az angol társadalomnak épp azon 

rétegei, nevezetesen a középosztályok hajtották végre, amelyekre 

12 Gyáni, 1991. 39-40. p.
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a  puritán  hagyomány  leginkább  jellemzőnek  gondoltuk.13  Az 

angol  fejlődés  jellegével  kapcsolatos  új  felvetések  vitát 

provokáltak az angol történészek körében, nem kevesen bírálták a 

revizionista  álláspontot  és  utasították  el  élesen  annak  egyik 

lehetséges  olvasatát,  amely  végső  konzekvenciájában  az  angol 

társadalom polgári  jellegét  kérdőjelezte meg.  „Ha elfogadnánk, 

hogy  a  19.  századi  Nagy-Britanniát  nem  polgári  társadalom 

jellemezte,  akkor  felvetődik  a  kérdés,  egyáltalán  hol  létezhetett  

ilyen.”14 A vita  végeredménye a  mai  napig kérdéses,  tanulsága 

azért  van  a  magyar  és  közép-kelet  európai  fejlődést  illetően, 

annyiban feltétlen, hogy a ránk jellemző sommás értékítéleteket 

illetően mérsékletre és óvatosságra int.

A polgárság kialakulásának tudományos igényű vizsgálata 

Magyarországon – a dolog természetéből adódóan – viszonylag új 

keletű, a kezdetek Szalay László és Horváth Mihály munkásságáig 

vezethetők  vissza.  A  folytatás  ezt  követően  viszonylag  sokáig 

várat  magára.  A  reformkor  polgárt  teremteni  akaró  vágya,  a 

gyakorlati ismeretek előtérbe helyezésének igényében kifejeződő 

utilitarista  szemlélet  nem  kedvez  az  elméleti  történeti 

kutatásoknak, mint ahogy az idegen eredetűnek tartott polgárság 

negatív megítélése sem; a kort a jelen kutatása helyett inkább a 

jövőkép  megrajzolása  jellemzi.  A  kiegyezés  utáni  évtizedek  a 

politikai  és  közjogi  kérdések  taglalásával  telnek,  az  egyetlen 

előremutató kezdeményezés, a Tagányi Károly nevével fémjelzett 

Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle pedig nem lesz hosszú életű. 

13 Gyáni, 2002. 108. p.
14 Hobsbawm, 1988. 106. p.
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Trianon  után  viszont  megnövekszik  az  igény  a 

társadalomtörténeti  összefoglalások  iránt,  igaz,  tervszerűség 

hiányában  ilyenek  nem  születnek,  a  részterületeken  azonban 

érzékelhető  az  előrelépés.  A  városkutatás  minden  eddiginél 

nagyobb  szerepet  kap,  felértékelődnek  a  korábban  kevésbé 

használt  források,  például  a  regnicoláris  összeírások,  a  céhes 

irodalom,  és  előtérbe  kerül  a  vallási-etnikai  szórványok 

kereskedelmi  tevékenységének  vizsgálata  is.  Az  új  szemléletet 

tükröző és új eredményeket megfogalmazó kutatók közé sorolható 

Thirring Gusztáv,  Kovács  Alajos,  Pálffy  Ilona,  Eckhart  Ferenc, 

Schaffer  László,  Hodinka  Antal,  Mályusz  Elemér,  Kósa  János, 

Kerekes  György,  Hómann  Bálint  és  Szekfű  Gyula.15 És 

idekívánkozik  még  egy  név,  a  fiatalon  elhunyt  Ungár  Lászlóé, 

akinek  a  Századokban  1942-ben  megjelent,  a  magyar  polgári 

fejlődést  taglaló  tanulmánya  –  mai  szemmel  olvasva  is  – 

frissességet  áraszt.  Az írás újszerűsége,  modern szemlélete  több 

ponton megragadható. Elsőként az előrelépés érdekében javasolt 

forrástípusok kiválasztásában, abban a javaslatban, hogy a polgári 

fejlődés  mibenlétének  leírásához  újabb  kútfők  bevonása 

szükséges,  olyanoké,  mint  például  a  telek-  és  adókönyvek, 

betáblázási  jegyzőkönyvek,  számadás  könyvek,  üzleti  levelezés, 

amihez  képest  a  központi  és  helyi  hatóságok  rendeletei,  a 

törvényhozás emlékei csupán másodrangú szerepet tölthetnek be.16 

Ungár tanulmányában szempontokat ajánl a magyar polgári 

osztály  kialakulásának  vizsgálatához,  s  ebben  a  vonatkozásban 

figyelemre  méltó  a  Pestet  középpontba  állító  megközelítése. 

15 Ungár, 1942. 308-310. p.
16 Ungár, 1942. 310. p.
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Ungár  mégsem  várostörténetet  ír,  hanem  a  fejlődés  általános 

vonalára  figyel,  látómezejében  azonban  állandóan  ott  munkál 

Pest,  s  még  inkább  a  pesti  polgár.  Kereskedők  és  vállalkozók, 

húsvér emberek, hosszabb rövidebb élettörténetükkel, sikereikkel 

és  kudarcaikkal,  olyan  felfogásban,  ami  sok  szempontból 

emlékeztet  mindazon  törekvésekre,  amit  az  1970-es  évek  fiatal 

történésznemzedéke az addig uralkodó strukturalista szemlélettel 

szemben megfogalmazott.

Ungár társadalomképében a formálódó polgárság egyszerre 

mutat  erőt és gyengeséget.  Erőt, hiszen szétbomlasztja az eddig 

uralkodó gazdasági, társadalmi, valamint politikai viszonyokat és 

gyengeséget,  mivel  látszólag  mégis  csak  beilleszkedik  a  rendi 

társadalom  keretei  közé,  nem  vállal  közéleti  megmérettetést,  a 

nemesség  vezető  szerepét  és  társadalmi  értelemben  vett 

felsőbbségét  egy pillanatra sem vitatja.  Az erő mutatkozik meg 

abban  is,  hogy  ez  a  polgárság  vagyonával  képes  behatolni  a 

nemesség  soraiba,  úgy,  hogy  annak  életformáját  is  átalakítja. 

Mesterségét  továbbűzve,  egy  részük  nemesi  rangot  nyerve  is 

polgár marad.17 Él a korban a nézet, hogy a nemesi életforma már 

a múlté. – vallja Ungár. De valóban így van ez? Erről (is) szólnak 

legújabbkori vitáink.

A  magyar  polgárosodás  alapkérdéseiről  modernkori 

történetírásunkban  a  Hanák  Péter  által  megrajzolt  kép  volt 

évtizedeken  át  meghatározó.  Munkásságának  egyik  központi 

témája a polgárság és a dzsentri középosztály viszonya, abból az 

elvi megfontolásból kiindulva, hogy a középosztály válsága néven 

zajló vitákban sűrűsödik össze a rendiből a modern társadalomba 

17 Ungár, 1942. 322. p.
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való átmenet valamennyi problémája.18 A hanáki felfogás szerint a 

középosztály  jellegadó  eleme  a  dzsentri,  a  nemesi  szellem  és 

hagyomány továbbéltetője, aki saját értékrendje szerint átformálja 

a  hozzá  asszimilálódni  akaró  polgári  elemet  is.  Tehette  ezt  a 

magyar  polgárság  gyengesége  okán,  ami  heterogenitásából, 

etnikai  másságából,  valamint  „múltnélküliségéből”  fakadt.  A 

Hanák  által  dzsentriről  rajzolt  társadalomkép  összességében 

negatív, s a századforduló változásai is csupán kisebb mértékben 

árnyalják a sommás értékítéletet,  amikor egy polgári eredetű és 

jellegű mag kezd kikristályosodni. 19

Hanák  Péter  polgárosodással  kapcsolatos  fejtegetései 

voltaképp nem újszerűek, sokkal inkább összegzései mindazoknak 

a gondolatoknak, amelyek a 19. század második felének, és főleg 

utolsó  harmadának  publicisztikai  irodalmában,  Asbóth,  Láng, 

Beksics,  Berzeviczy,  Choncha  és  Szűcsi  írásaiban  megjelentek. 

De  hivatkozhatunk  Bibó  Istvánra  is,  aki  a  kiegyezést  azért 

tekintette  politikai,  közjogi  és  társadalmi  értelemben  egyaránt 

zsákutcának,  mivel  ezt  követően  a  vállalkozó  kedvét  vesztett 

nemesség  soha  többé  nem  állt  a  haladás  ügye  mellé,  hanem 

csupán a menthető biztosítására törekedett.20 Mindez azt jelentette, 

hogy a „társadalmi viszonylatoknak, az a folyékony és mozgásban 

lévő  volta,  amely  1848  előtt  azt  mutatta,  hogy  a  köznemesség 

haladó  része  a  polgársággal  európai  értelemben  vett,  s  a  

feudalizmussal  szembe  szállni  tudó  polgári  osztállyá,  a 

köznemességből  származó  értelmiség  a  nem nemes  származású  

értelmiséggel  együtt  szabad  és  a  társadalmi  reform  ügyének 

18  Hanák, 1962. 34. p..
19 Gyáni, 2002. 80. p.
20 Bibó, 1986. II. köt. 581-582. p.
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rendelkezésére  álló  modern  értelmiséggé  képes  átalakulni,  

teljeséggel megszűnt.”21

Hanák  hagyományt  teremtett,  ami  a  legutóbbi  időkig  is 

követőkre talált, Gerő András és Gyimesi Sándor 1990-es években 

megjelent írásait említhetjük példaként. A hagyományőrzés mára 

azonban már csak az egyik, lehet, visszaszorulóban levő irányzat, 

mellette helyet kér magának az évtizedes társadalomképet revízió 

alá  vonni kívánó új  is.  A feudalizációs-tézissel  szembeni  egyik 

első kritikai megnyilvánulás Ránki Györgyé, aki éppen a Jürgen 

Kocka által vezetett kutatócsoport eredményeit összegző kötetben 

figyelmeztet  arra,  hogy  az  eddig  vallott  elmélet  magyarázata 

helyett célszerűbb lenne Magyarországon is megvizsgálni, hogy a 

nemesség  egy  része  vajon  nem  alkalmazkodott-e  maga  is 

valamilyen  mértékig  a  polgári  értékrendhez  és  életmódhoz.22 

Gyáni  Gábor  historiográfiai  fordulatot  vél  felfedezni  a  cikk 

kapcsán,  ami  talán  túlzás,  hiszen  például  olyan  alapvető 

kérdésben,  mint  a magyar  bürokrácia  megítélése  Ránki  György 

felfogása nagyon is a Hanák-tézisekhez közeli.23 

A  társadalomtörténeti  iskola  új  nemzedékének 

reprezentánsai,  Benedek  Gábor,  Hajdu  Tibor,  Mazsu  János 

empirikus kutatásokra alapuló tanulmányai  viszont  már  valóban 

erőteljesebben feszegetik  a magyar  társadalomfejlődésről  vallott 

hagyományos  tudásunkat,  a  feudalizáció  Hanák  által  vázolt 

magyar  jellegzetességeit  a  minisztériumi  tisztviselők,  a 

katonatisztek és a dualizmuskori értelmiség körében. A felmerülő 

kérdőjelek  kétségkívül  megalapozottak,  az  eddig  elfogadott 

21 Bibó, 1986. II. köt. 591-592. p.
22 Ránki, 1988. 256.p.
23 Gyáni, 2002. 82. p.
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társadalomkép  bizonyosan  árnyalható.  Más  kérdés  viszont  az, 

hogy az empíria által nyert tudásunk, milyen mértékben módosítja 

az eddigi képet, újra festi, vagy csupán árnyalja azt.

 Az  új  szemlélet  meghonosítására  kétségkívül 

megtermékenyítően hatott, hogy a feudalizáció problémája – mint 

láttuk  –  nem csupán  a  hazai,  hanem a  külföldi,  brit  és  német 

kutatókat  is  erőteljesen  foglalkoztatja.  Ez  a  magyar  fejlődés 

megítélése szempontjából azért érdekes, mert a mindig is mintául 

használt kép, a viszonyítási alap változott meg, azzal csaknem egy 

időben,  hogy  a  hazai  társadalomtörténeti  kutatásokban  is 

felerősödtek a hanáki feudalizációs-tézist kritizáló hangok. Az új 

szemlélet  érvényesítése  együttesen  és  következményeiben  nem 

jelenthet mást,  mint azt, hogy tetemesen csökken az a korábban 

akár áthidalhatatlannak is tekintett távolság, ami a nyugati mintájú 

és a magyar fejlődés között feszül. 

A  közmegegyezés  kialakításának  van  még  egy  komoly 

akadálya,  nevezetesen  az,  hogy  a  polgárság  mibenlétének 

meghatározása már  önmagában is problematikus.  A ki a polgár 

kérdésére  sokféle  válasz  született,  irodalmiak  Galsworthytől 

Thomas  Mannig,  és  társadalomtudományiak  is  Peter  Gaytól 

Jürgen Kockaig.24 A fogalom meghatározás elemei,  szerzőnként 

változóak,  közös  vonásuk  azonban,  hogy  nehezen  mérhetők, 

segítségükkel  általánosítható  igazságok,  melyekkel  szemben 

ellenérvet ne tudnánk felsorakoztatni, aligha megfogalmazhatók.

A  polgárságéhoz  hasonlóan  többféleképpen  értelmezett 

fogalom  a  dzsentrié  is.  1848  előtt  a  magyar  viszonyokra  a 

kifejezést  nem  használták,  első  megjelenését  Tolnai  Vilmos  a 

24 Gyáni, 2002. 107. p.
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Heckenast-féle  Idegen  szavak  szótárában  találta  meg.  25 Szücsi 

szerint  Berzeviczyé  az  érdem a  fogalom hazai  adaptálásában,26 

Nagy Endre szerint Asbóthé,27 Kövér Gyögy viszont talált a fenti 

szerzőknél  korábbi  előfordulást  is  Kemény  Zsigmond  egyik 

cikkében.28 A szóhasználat  az 1880-as években terjedt el szoros 

összefüggésben az ekkor kibontakozó publicisztikai vitával, amely 

középosztályt  teremtő  szándékával  maga  is  tág  teret  adott  a 

dzsentri fogalom lehetséges értelmezésének. A ki, illetve ki legyen 

a  dzsentri  kérdésére  végül  nem  született  egyértelmű  válasz  a 

később folytatódó vitákban sem, jeleként annak, hogy az egységes 

középosztály  megteremtését  célul  kitűző  koncepció  kudarcot 

vallott. 29

A  sokféle  megközelítésben  és  értelmezésben  egy  közös 

vonás mégis  van,  hiszen azt  senki  sem vitatja,  hogy a fogalom 

kulcsszereplője az egykori középbirtokos nemesség.  A kifejezés 

eredeti  jelentését  tekintve  magunk  ahhoz  a  véleményhez 

csatlakozunk,  amely  a  dzsentrit  a  hajdani  középbirtokos 

nemességgel  azonosítja.  Az  ennél  szélesebb,  a  köznemesség 

egészét e körbe vonó értelmezés ugyanis nehezen értelmezhetővé 

teszi az 1848 utáni folyamatokat, s az erre reflektáló vitákat. Ezek 

lényegüket  tekintve  ugyanis  arról  szólnak,  hogy  a 

jobbágyfelszabadítással  bekövetkező  kényszerhelyzetre,  miként 

reagálnak a  birtokosok,  képesek-e,  s  milyen áron gazdaságaikat 

tőkés üzemmé átalakítani. A válság mértékéről, értékeléséről lehet 

és érdemes is vitatkozni, de létezéséről aligha. Ezzel szemben a 

25 Tóth, 1939. 55. p.
26 Szücsi, 1910. 182. p.
27 Nagy, 1981. 147. p.
28 Kövér, 2003. 1120. p.
29 Kövér, 2003. 1165. p. 
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nemesség  alsó,  birtoktalan  rétegei  az  átalakulásnak  inkább 

nyertesei,  mint  vesztesei,  a  modernizálódó  közigazgatás  a 

felemelkedés, az úri középosztályhoz való csatlakozás lehetőségét 

kínálta számukra.

Az  eredetében  a  dzsentrit  a  középbirtokos  nemességgel 

azonosító  álláspontot  elfogadva,  választottuk  jelen  dolgozat 

tárgyául azokat a Tolna megyei családokat, amelyek Glósz József 

kutatásai alapján ebbe a kategóriába sorolhatók.30 Választásunkat 

az  is  motiválta,  hogy  e  társadalmi  réteg  anyagi  és  részben 

társadalmi  viszonyai a 19. század első felére jól feldolgozottak, 

vagyis  jó  esély  kínálkozik  az  összehasonlításra,  a  változások 

hosszabb  ívű  követésére.  A  mikrotörténetírás  módszereinek 

felhasználásától  az  átalakulás  folyamatának  az  eddiginél  jobb, 

differenciáltabb  megértését  reméljük.  A  felhasznált  források 

között  kiemelkedő  jelentőségűek a  nemesi  levéltárak,  ezenkívül 

jól  használható  információkat  nyertünk  a  közgyűlési 

jegyzőkönyvekből,  az  alispáni  iratokból,  a  különféle  peres 

anyagokból és a helyi sajtóból. A vizsgálat körébe vont családok 

közül  különös  figyelmet  fordítunk  a  Dőryekre,  amit  a 

forrásadottságokon kívül az indokol, hogy a népes família egyes 

tagjainak életútja sok tekintetben reprezentálja a kor kihívásaira 

adott lehetséges válaszok sokszínűségét.

II. A Tolna megyei középbirtokos nemesség gazdasági, 
társadalmi és politikai viszonyainak fő jellemzői  a 
19. sz. első felében

30 Glósz József a középbirtok reformkori határait 500-5000 hold között vonta meg. Glósz, 
1991. 7. p.

17



Magyarország polgári átalakulásában az 1848-as forradalom 

meghatározó  jelentőségű,  a  folyamat  maga  azonban  jóval 

korábban  indult  el:  a  hosszúra  nyúló  19.  sz.  elején,  amelynek 

kezdetét  –  a  hagyományos  kronológiai  számítással  szemben  – 

valamivel  korábbra,  az  1790-es  évekre  tennénk.31 A  „kalapos 

király” uralkodói  évtizede  alatt  a  dolgok  ugyanis 

visszafordíthatatlanul megváltoztak: a gazdaság és a társadalom, 

ha lassan is, de végre új irányba mozdult. A feudális rendszeren 

belül  annak  kereteit  feszegető  változások  érlelődtek,  amelyek 

erejét  48  forradalmánál  is  ékesebben  bizonyítja,  hogy  a 

rákövetkező bukás sem törte meg igazán az átalakulás folyamát. 

Hosszú  idő  után  végre  felnőhetett  a  polgári  Magyarország, 

melynek  bölcsője  azonban  a  század  első  felében  ringott.  A 

szabadságharc  bukása  utáni  időszak  gazdasági,  társadalmi 

fejlődésének  számos  jellegzetessége  is  e  korszakra  vezethető 

vissza.  A később dzsentrivé szegényedő,  jómódú középbirtokos 

nemesség válsága csakúgy innen eredeztethető,  mint  ahogy sok 

tekintetben  eldőlt  az  is,  hogy  kik  lehetnek  majd  azok,  akik  az 

átalakulással járó kihívásokra adekvát válaszokat adnak.

A  vizsgálatunk  tárgyát  képező  középbirtokos  családok  – 

elenyésző kivétellel  –  a  török elleni  felszabadító  háborúk utáni 

időszakban érkeztek a megyébe többnyire az ország hódoltságon 

kívül  eső,  Ny  -  Ény-i  vidékeiről.  Az  adományozás,  vásárlás, 

örökség  vagy  házasság  révén  szerzett  jószágaik  a  megye 

összterületének kb. 20 %-ra terjedtek ki.32 Az új birtokosok több 

31 Csorba, 2000. 9. p.
32 Glósz, 1991. 13. p.
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hullámban  érkeztek,  az  elsők  közt  a  Dőryek,  akik  Lászlónak 

köszönhetően már 1701-ben Zomba, Tevel és Kisdorog környékén 

tekintélyes  fekvőséghez  jutottak.  Birtokaikat  az  következő 

évtizedekben még tovább növelték,  így a század közepére több 

mint  27  ezer  holdat  tudhattak  magukénak.  Hasonló  nagyságú 

jószággal  rendelkezett  a  Tengelic  melletti  pusztákon  a  Gindly-

nemzetség.  A  birtokszerző  ős,  Orbán  vélhetőleg  az  udvarral 

szembeni követeléseinek kiegyenlítéseként  nyerte el  1730-ban a 

nagy  kiterjedésű  királyi  adományt.  A  Perczelek  Bonyhád 

környékén  telepedtek  meg,  miután  1743-ban  József,  aki 

alispánként  ekkor  már  hat  éve  a  megye  első  embere,  45  ezer 

forintért megvásárolta Schilson bárótól a bonyhádi uradalom 17 

ezer holdját.33 Néhány évvel később a bonyhádi birtok másik felét 

a  Kliegl  család  szerezte  meg.  A  leggazdagabb  köznemesi 

birtokosok  közé  tartozott  még  a  nemeskéri  Kiss  család,  amely 

Miszla  környékén  jutott  10  ezer  holdat  meghaladó  jószághoz. 

Ugyancsak jelentős birtokállománnyal rendelkezett a Petrovszky, 

a Magyari-Kossa, a Cseh-Csúzy, a Daróczy és a Sztankovánszky 

család,  szerzeményeik nagysága azonban forráshiány miatt  nem 

állapítható meg pontosan.

 A  birtokszerzés  első  hulláma  a  század  közepe  tájára 

lezárult,  az  ezt  követő időszakban már  csak  örökösödés,  illetve 

házasság révén bővült a birtokosok köre. Szabályt erősítő kivétel 

Bartal  György,  aki  1837-ben  Magyarország  utolsó  közvetlen 

királyi donatiojaként jutott Fadd és Hencse birtokába.34 

33 Dobos, 2001. 153-154. p.                     
34 Bartal, 1937. 102. p.
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A  középbirtokos  családok  rendi  helyzetük  azonosságából 

fakadó,  de  azon  részben  túl  is  mutató  számos  közös  vonással 

rendelkeztek. Ezek közé sorolhatjuk, hogy a Tolnába költözők az 

ország  kuruc  hagyományoktól  kevésbé  érintett  vidékeiről 

származtak, valamint azt is, hogy gyakran udvari kapcsolataiknak, 

illetve  Bécsnek  tett  szolgálataiknak  köszönhették  birtokhoz 

jutásukat.  Mindez  ugyan  nem  jelentett  feltétlen  Habsburg-

pártiságot,  de  összességében  mindenképpen  egyfajta  mérsékelt 

politikai  magatartás  irányába  hatott.  A  családok  társadalmi 

kapcsolatokra kiható közös jellemzője, hogy Tolna megyén kívül 

az ország más részein is  rendelkeztek birtokokkal.  Ez az állítás 

talán legkevésbé a Dőryekre igaz, akiknek fekvőségei minden más 

nemzetségnél inkább Tolna megyére koncentrálódtak.

Valamennyi  középbirtokos  nemesi  családra  jellemző  a 

magas  születésszám,  ami  a  birtokviszonyok  18.  század  közepi 

megmerevedésének  köszönhetően  nagy  mértékű  birtokosztódási 

folyamatot  indított  el  már  a  letelepülést  követő  második 

generációtól  kezdve.  Ennek  eredményeként  a  19.  század  első 

felére az egykor hatalmas latifundiumok helyén tulajdonosok sorát 

felvonultató  közbirtokosságok  jöttek  létre.  A  folyamatban  az 

egyik legsúlyosabban érintett família a Perczeleké, akik körében a 

tulajdonhányad csökkenése valamennyi család közül a legnagyobb 

volt. Egy 1847-es összeírás szerint a bonyhádi uradalom területén 

már 46 birtokos, köztük 27 Perczel élt.35  Az egy főre eső átlagos 

birtoknagyság  így  alig  haladta  meg  a  600  holdat,  jóllehet  száz 

évvel  korábban  József  még  17.500  hold  egyedüli  birtokosának 

tudhatta magát. A birtokaprózódási folyamat valamennyi családot 

35 Glósz, 1991. 22. p.
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sújtotta, igaz, eltérő mértékben. A különbségek jól érzékelhetők az 

egyes  nemzetségek  között,  s  még  inkább  ezeken  belül.  A 

Perczelekhez  és  Klieglekhez  képest  jóval  kisebb  mértékben 

aprózódtak  fel  a  birtokok  a  Gindlyk,  Bezerédjek,  Csapók 

tulajdonában  levő  tengelici  pusztákon,  a  Sztankovánszkyak 

kajdacsi fekvőségein vagy a Magyary-Kossa, Halász és Vizsolyi 

nevekkel  fémjelzett  gyönki  közbirtokosságban.  A  nemzetségen 

belüli  nagymértékű  differenciálódás  jól  érzékelhető  például  a 

Dőry és a nemeskéri Kiss család esetében. Miközben Dőry Miklós 

1848 körül 6400 holddal rendelkezett, addig Mihály, Imre vagy 

Sándor csupán 6-700 holdat tudhatott magáénak. nemeskéri Kiss 

Pál a családi birtok felét bírta, unokaöccsei viszont csak 1/24-ét.

A  különbségek  kialakulásában  több  tényező  játszott 

szerepet. Az eredeti birtoknagyság és a szerzés időpontja mellett 

mindenekelőtt  a  születések,  pontosabban  a  felnőttkorba  érő 

gyermekeknek  a  száma,  de  fontos  szerepet  játszott  az  oldalági 

öröklés  képében  jelentkező  véletlen  szerencse  is,  aminek 

köszönhetően  a  karcsúsodó  birtok  újra  kikerekedhetett.  A 

folyamat  feltartóztatására  a  18.  század  végéig  a  középbirtokos 

családok  többsége  semmiféle  védekező  mechanizmussal  nem 

reagált.  A  gyermekszám  tudatos  csökkentésére  ekkor  is  csak 

kevesen  gondoltak,  talán  elsők  közt  a  Sztankovánszkyak,  akik 

körében ennek köszönhetően már a 18. század második felében 

megállt  a  nagyarányú  birtokosztódás.  A  tudatos  családtervezés 

mellett ebbe az irányba hatott az öröklési rend megváltoztatása is. 

A  királyi  adománylevél  szerint  ugyanis  a  tolnai  birtokot 

Sztankovánszky  András  mindkét  nemű  utódainak  kellett  volna 

örökölniük, a gyakorlatban azonban az ingatlant a fiúk kapták, a 
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leánytestvérek igényeit pedig pénzben elégítették ki.36 A Gindlyek 

ugyan nem változtattak a lányok egyenlő jussát biztosító öröklési 

renden,  de  a  születések  drasztikus  visszaszorításával  ők  is 

megállították  a  kedvezőtlen  folyamatot.  Hasonlókat 

tapasztalhatunk a Bezerédjek és a Csapók körében is.

 A középbirtokos családok jelentős része viszont nem élt a 

születésszabályozás  eszközével,  köztük  gyakran  épp  a 

legtekintélyesebbek,  mint  például  a  Dőryek  vagy  a  Perczelek. 

Negyvennyolc  hős  tábornokának  Mórnak  15,  legidősebb 

testvérének, Istvánnak 18, unokaöccsének, Sándornak 8 gyermeke 

született.37 A  hasonlóan  magas  gyermekáldás  nem  számított 

ritkaságnak a Dőryeknél sem. Csak kiragadott példaként említjük 

Frigyest,  akinek 1838 és 1858 között  9 utóda született  vagy az 

Ignác  ágából  származó  Mihályt,  aki  1839  és  1853  között  tíz 

örököst nemzett.38

A  birtoknagyság  fokozódó  ütemű  csökkenése  folyamatát 

tekintve  rejtett  magában  súlyos  veszélyeket,  a  reformkori 

birtokviszonyokról  készített  pillanatfelvétel  viszont  még 

kedvezőnek tűnik. Glósz József alapvető kutatásai szerint a 19. sz. 

első felében legkevesebb 75-re tehető azoknak a köznemeseknek a 

száma,  akik  500 és  5000 hold  közötti  birtokkal  rendelkeztek  a 

megyében.39 Jóval  kedvezőtlenebb  azonban  a  kép,  ha  a 

gazdaságok általános állapotát, mindenekelőtt pénzügyi helyzetét 

tekintjük.  A  század  közepére  a  középbirtokos  nemesi  családok 

jelentős része súlyosan eladósodott. A betáblázási adatok szerint 

36 Cserna, 1994. 15. p.
37 Dobos, 2001. 4-5. tábla
38 Gaál, 2000. 292. p. 306. p.
39 Glósz, 1991. 23. p.
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Tolna megye köznemessége fél évszázad alatt 2,5 millió pft hitelt 

vett  fel,  s ez arányait tekintve meghaladja a Baranya vagy Pest 

megyei  adatokat.40 Tolnában  a  két  leginkább  eladósodott 

nemzetség a Dőryeké és a Perczeleké, akikre az összes betáblázott 

adósság 1/3-a esik. Az eladósodottság általánosan magas szintje 

mellett  fontos  megjegyeznünk,  hogy az  egyes  családokon belül 

számottevő  különbségek  alakultak  ki.  Id.  Dőry  Vince  birtoka 

például  teljesen  tehermentes,  Gábornak  pedig  csak  minimális 

tartozásai voltak.41

A  megterhelt  birtokok  tulajdonosait  két  csoportra 

oszthatjuk.  Kisebb  részük  a  felvett  hiteleket  később  megtérülő 

beruházásokba fektette,  a  kamatokat,  majd a  tőkét  rendszeresen 

törlesztette. Más részük viszont kevésbé szerencsés kézzel nyúlt a 

pénzhez:  a  kölcsönt  korábbi  tartozásaik  kiegyenlítésére,  át  nem 

gondolt  birtokvásárlásokra  fordította,  gyakran  egész  egyszerűen 

felélte.  Mindez  oda  vezetett,  hogy  a  középbirtokos  nemesi 

családok jelentős, bár nem számszerűsíthető része a 19. század 30-

as, 40-es éveire az anyagi ellehetetlenülés határára ért, estenként 

teljesen tönkre is ment. Ez akkor is így igaz, ha ezt a kortársak 

nem látták olyan világosan, mint a múltra visszatekintő történész. 

A feudális jog ugyanis sok tekintetben elfedte a valós helyzetet az 

érintettek előtt. Ezért aztán nem véletlen, hogy a nemesség anyagi 

romlását  ecsetelő  publikációk  csak  az  1870-es  évektől 

szaporodtak el, s a szerzők egy része a válság kezdetét akkor is 

elsősorban az 1848-as változásokhoz kötötte,  s nem vette észre, 

hogy a forradalom törvényhozása csak felgyorsította, nem pedig 

40 Glósz, 1991. 43. p.
41 Glósz, 1991. 43. p.
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elindította  a  nemesség  anyagi  ellehetetlenüléséhez  vezető 

folyamatot.42 A  feudális  jogon  belül  mindenekelőtt  az  ősiségi 

törvény  gátolta  a  kortársak  tisztánlátását,  mivel  ez  a  birtokok 

szabad  forgalmát  akadályozó  jogszabály  egyfajta  védőpajzsot 

emelt a nemesi birtok, s ezzel a nemesi családok fölé. Az ősiségi 

törvénynek köszönhetően,  ha sor  is  került  birtok eladásokra,  az 

elővételi  jog  miatt  a  javak  rendszerint  a  nemzetség,  illetve  a 

szűkebb-tágabb rokonság kezén maradtak. Dőry Imre ellen 1839-

ben a Styrum-Lymburg alapítvány adóssági pert indított és nyert, 

aminek  következtében  valamennyi  Tolna  megyei  birtokát  bírói 

zálogba vették. A jószág megmentésére összefogott a család, és a 

két testvér, Mihály és Sándor – noha anyagi helyzete alapján ezt 

nem igazán engedhette meg magának – átvette a 49.000 forinttal 

terhelt  fekvőséget.43 Csapó  Vilmos  zavaros  pénzügyeiből 

nagynénje, Csapó Dánielné segítségével próbált kilábalni, amikor 

1844-ben  81.500  forintért  zálogba  adta  rokonának  teljes 

dunaszentgyörgyi  birtokát.  Megjegyezzük,  hogy  jövedelmet 

haszonbérlőként  továbbra  is  saját  földjéből  húzott,  miután 

nagynénjével haszonbérleti szerződést kötött. 44 A zálogbirtokhoz 

kapcsolódó  haszonbérleti  szerződés  egyébként  nem  számított 

kivételes  jelenségnek  e  korban.  Ez  a  családi  szolidaritáson  (is) 

alapuló gesztus így nem egyszer meggátolta a fizetésképtelenné 

váló nemes teljes ellehetetlenülését, igaz, anélkül, hogy a válság 

megoldását érdemben elősegítette volna.

42 Szűcsi, 1910. 181-183. p. A magyar dzsentri kialakulását a nemesi előjogok elvesztéséhez 
köti. Asbóth, 1892. 14. p. A válság okát abban látja, hogy az átalakulás nem szerves fejlődés 
következményeként, hanem forradalom útján következett be, ami egyik pillanatról a másikra 
megváltoztatta az egész osztály létfeltételeit.
43 TMÖL. TKPT. III/62/1861
44 TMÖL PP III/1854/11.

24



A  19.  század  elején  meginduló  változásoknak  azonban 

nemcsak  vesztesei,  hanem  nyertesei  is  voltak.  A  napóleoni 

háborúk  gabonakonjunktúrájának  idején  a  középbirtokos 

nemesség  egy  része,  szakítva  a  kizárólag  robotoltatáson  és 

terménybeszolgáltatáson  alapuló  hagyományos  gazdálkodással, 

eredményesen bekapcsolódott az árutermelésbe. A Tolna megyei 

középbirtokos nemesség tagjai közül az élenjárók közé tartozott 

Csapó  Dániel,  Bezerédj  István,  Gindly  Antal,  Sztankovánszky 

Imre, valamint a gyönki közbirtokosság köréből Vizsolyi Gusztáv 

és  Magyari-Kossa  Sámuel.  Az  eredményes  gazdálkodást 

kétségkívül  nagymértékben  befolyásolták  olyan  objektív 

adottságok,  mint  a  birtok  fekvése,  a  talaj  minősége  vagy  az 

úrbéres földek allódiumhoz viszonyított aránya. Meggyőződésünk 

szerint  azonban  hasonlóan  fontos  szerepe  volt  azoknak  az 

egyénenként  árnyalható,  de  mégis  közös  vonásokat  felmutató 

mentális  sajátosságoknak  is,  amelyek  e  kör  tagjait  a  birtokos 

nemesség átlagától megkülönböztették. Attól az átlagtól, amely a 

kereskedést és általában a pénzszerzést nemes emberhez nem illő, 

megvetendő foglalkozásnak tartotta. E nézet elterjedtségére utal, 

hogy  az  1830-as,  1840-es  években  már  a  tudományos 

gondolkozásban  is  kifejezésre  jutott  az  a  nézet,  hogy  az  üzleti 

szellem  hiánya  a  magyar  nemzet  karakteréből  fakad.45 A 

vállalkozást  elutasító  szemléletmód  éles  kritikusa  Széchenyi  és 

Wesselényi  mellett  Bezerédj  István  is,  aki  a  Pesti  Hírlapban  a 

magyarság  egyik  nemzeti  hibájául  rója  fel,  hogy  „sok  földre 

45 Pach Zsigmond, 1982. 394 .p.
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vágyik,  s  inkább  határainak  terjesztését,  mint  a  földből 

előidézhető hasznot tekinti gyarapodásnak.”46

Bezerédj  –  a  Pesti  Hírlapban  és  más  sajtóorgánumokban 

kifejtett  nézeteit  a  gyakorlatban  is  messzemenőkig  alkalmazta. 

Hidjai  birtokát,  sokat  tanulva  szomszédjának,  a  mintagazdának 

számító  Csapó  Dánielnek  a  tapasztalataiból,  okszerűen 

gazdálkodó, magas színvonalú mezőgazdasági üzemmé alakította 

át.  Az  egykor  gyéren  lakott  puszta  munkaerő-szükségletét 

telepítéssel  oldotta  meg,  oly  módon,  hogy  haszonbérleti  joggal 

földet  juttatott  az igénylőknek,  gondosan ügyelve arra,  hogy az 

adomány  csak  helyhez  kösse,  de  önmagában  ne  biztosítsa  a 

letelepülők megélhetését.47

Bezerédj  és  köre  nem volt  képzett  gazda.  Ismereteiket  – 

mellőzve  bármiféle  szaktudományos  képzést  –  maguk  is 

hagyományos módon,  apáik mellett  szerezték.48 A kor általános 

színvonala fölé az emelte őket, hogy a változó világ kihívásaira 

reagálva  már  nem  elégedtek  meg  pusztán  az  elődöktől  nyert 

tudással. Külföldön gyarapították ismereteiket,49 illetve a Magyar 

Gazda  előfizetőiként,  gyakran  szerzőiként50 folyamatosan 

figyelemmel  kísérték  a  jövedelmezőség  fokozására  alkalmas 

agrotechnikai  újításokat  és  termelési  módszereket.  Ennek  az 

újszerű szemléletmódnak a csekély elterjedtségére utal,  hogy az 

1840-es években a Magyar Gazdának országosan mindössze 1 000 

előfizetője akadt, ami más szaklapokkal való összehasonlításban 

46 Bodnár, 1918. II. köt. 249. p.
47 Bodnár, 1918. II. köt. 271. p.
48 Bodnár, 1918. II. köt. 422. p.
49 TMÖL Sztankovánszky, 20. dob. 102. pall. Nemeskéri Kiss Pál  hosszas tanulmányutat 
tesz Európa selyemtenyésztésben és bortermelésben élenjáró vidékein.
50 Bezerédjen kívül Gindly Rudolf is több alkalommal jelentet meg cikket a szaklapban. 
Magyar Gazda, 1842. 7. 13. 26. sz.
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nagyon  jó,  a  birtokos  nemesség  számához  mérten  viszont 

meglehetősen szerény eredmény.51

A  19.  század  elején  kezdődő  gazdasági  változások  nem 

maradtak hatás nélkül a megye hatalmi-politikai viszonyaira sem. 

A  18.  században  kialakult  hagyományos  pólusok  –  az 

udvarpártiság,  illetve  a  rendi  sérelmi  politikán  alapuló 

ellenzékiség – nem osztották meg a megyei nemességet, hatalmi 

harcaikat  elsősorban  a  családi  klánok  közötti  rivalizálás 

jellemezte.  A  polgári  átalakulás  nemzeti  programját  felvállaló 

liberális ellenzék jelentkezése viszont gyökeresen megváltoztatta 

ezt  a  helyzetet.  A liberális  kihívásra  hamarosan  megszületett  a 

konzervatív válasz, aminek eredményeként létrejöttek a politikai 

táborok,  melyek  között  mindenki  meggyőződése  szerint 

választhatott.  A  Tolna  megyei  családok  politikai  irányultságát 

számba  véve  megállapítható,  hogy  az  esetek  többségében 

személyes döntés született, amit a birtoknagyság vagy a vagyoni 

helyzet  alig  vagy  egyáltalán  nem  befolyásolt,  jómódú  és 

elszegényedett  nemest  egyaránt  találhatunk mindkét  oldalon.  A 

Pecsovics és Kubinszky – pártra oszló megyei közéletben azonban 

nem  alakultak  ki  merev  válaszfalak.  Nemcsak  a  családi 

kapcsolatok  okán,  hanem  azért  sem,  mert  a  különböző  pártok 

hívei  –  mérsékelt  nézeteket  vallván  –  politikai  felfogásukat 

tekintve  sem álltak  nagyon messze  egymástól.  A táborok ezért 

könnyen átjárhatóak,  a  konzervatív  oldalon induló  Perczel  Mór 

például  az  1836-os  követválasztásokon  már  a  reformellenzéki 

Bezerédjet támogatta.52 Hasonló utat járt be Perczel István is, akit 

51 Magyar Gazda, 1842. 21. sz.
52 Bodnár, 1918. II. köt. 27.p.
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1839-ben  még  a  pecsovicsok  jelöltjeként  választottak 

országgyűlési  követté,  később  a  reformellenzékhez  csatlakozott, 

majd pályája egy újabb szakaszán Tisza Kálmán balközép pártját 

erősítette.53 A  politikai  szekértáborok  kialakulása  persze  nem 

szüntette meg egy csapásra a családi rivalizálást sem. A Perczelek 

és  a  Dőryek  magukat  a  megye  legősibb,  ezért  különleges 

kiváltságokra jogosító családjának tartván, egyfajta fenntartással 

kezelték a többieket, akik néhány évtizeddel később, netán csak 

házasság révén kerültek a megyébe. Ezért nem csupán a politikai 

nézetkülönbségek  miatt  fogadták  el  nehezen,  hogy  az  1827-es 

tisztújításkor vereséget szenvedtek Csapó Dániel, Bezerédj István 

és Sztankovánszky Imrével szemben, és mindent elkövettek azért, 

hogy mihamarább revánsot vegyenek.54

A  19.  század  első  felében  a  vármegye  működésében  is 

változások  érzékelhetők.  Természetesen  nincs  szó  gyökeres 

átalakulásról, hiszen a rendi önkormányzatok sikeresen ellenálltak 

az  abszolutista  uralkodók  meg-megújuló  központosító 

törekvéseinek. Sőt, a 18. századhoz képest a megye szerepe még 

erősödött is: a jobbágyokkal szembeni peres ügyekben az úriszék 

helyett első fokú hatóságként a szolgabíró válik meghatározóvá.55 

1848-ig  a  vármegyei  autonómia  lényegileg  töretlen  maradt,  a 

nemesség  a  követküldési  jog  gyakorlása  útján  részt  vett  a 

törvényhozásban,  gyakorolta  az  igazságszolgáltatást  és 

túlnyomórészt választott tisztségviselői révén ellátta az állami és 

megyei  igazgatási  feladatokat.  Az autonómia  megőrzése  mellett 

azonban  kétségtelen,  hogy  az  idők  folyamán,  ha  nem  is  nagy 

53 Dobos, 2001. 341. p.
54 Bodnár, 1918. II. köt. 135. p.
55 Glósz, 2000. 324. p.
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számban, de megjelentek a bürokratikus elemek is. Utalhatnánk a 

megyeszékhely  állandósulására  –  Tolnában  1779-ben  –,  a 

tisztviselők  egy  részének  kinevezésére,  vagy  arra  a  Veszprém 

megyében  tetten  érhető  törekvésre,  hogy  a  legfőbb  állások 

betöltését  jogi  végzettséghez  kössék.56 De ide sorolható számos 

szakismeretet  feltételező  új  tisztség  létrehozása,  mint  például  a 

tiszti  ügyészé,  számvevőé,  levéltárosé, mérnöké vagy orvosé. A 

bürokrácia irányába tett apró lépések ellenére a megye azért még a 

táblabírók világa maradt, mivel a legfontosabb tisztségviselőkkel 

szembeni  követelmények  mit  sem  változtak.  A  korra  jellemző 

szemléletet találóan összegzik Mocsáry Lajos sorai:”  Az alispán 

állása  olyan  természetű,  hogy  a  jellem  és  a  tehetség  sokkal  

fontosabb tényező betöltésénél, mint a szakismeret”.57

 A hivatalviselés 1844-ig a nemesség privilégiuma, amit a 

közkeletű  felfogás  szerint  díjazás  nélkül,  nobile  officiumként 

látott el. A középkor évszázadaira ez a megállapítás kétségkívül 

igaz,  a  18.  század  második  felétől  azonban  csak  részben  az. 

Számos adat utal ugyanis arra,  hogy az elszegényedő nemesség 

tagjai egyre nagyobb érdeklődéssel fordultak a hivatalok felé. Erre 

a megállapításra jutott Dominkovits Péter Győr megyében, Ódor 

Imre Baranyában végzett vizsgálatai alapján, és hasonló jelenség 

figyelhető  meg  Tolnában  is.58 Az  alszolgabírói  poszton  nem 

egyszer találkozhatunk hajdan tekintélyes, de a reformkor idejére 

már  elszegényedett  családok  tagjainak  nevével.  (Korniss  Pál, 

Daróczy  József  és  János,  Béri  Balogh  Ferenc,  Perczel  Imre).59 

56 Hudi, 1987. 101. p.
57 Mocsáry, 1889. 165. p.
58 Dominkovits, 1991. 5. p., Ódor, 1987. 116. p.
59 Glósz, 2002. 371. p.
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Számukra  az  elnyert  megbízatás  már  a  megélhetés  forrása  is, 

amely a birtokból származó jövedelmet helyettesíti vagy kiegészíti 

csupán. Az egykor jómódú, elszegényedett családok sarjai persze 

csak  a  hivatali  hiarerchia  alsóbb  szintjeihez  tartozó  állásokra 

pályázhattak  eséllyel.  A  magasabb,  főszolgabírói,  alispáni, 

másodalispáni  tisztségeket  továbbra  is  a  vagyonos,  nagy 

társadalmi presztízzsel rendelkező nemzetségek tagjai töltötték be, 

már  csak  azért  is,  mert  az  e  posztokhoz  kapcsolódó 

kötelezettségek költségei jócskán meghaladták a díjazás mértékét. 

A  nobile  officium  kérdése  egyébként  felmerült  az  1880-as 

években Grünwald Béla és Mocsáry Lajos között folyó vitában is. 

Grünwald  állításával  szemben,  aki  szerint  Mária  Terézia 

rendelkezései nyomán a nobile officium gyakorlatilag megszűnt, 

Mocsáry, a nemzetért áldozni tudó nemesség képét erősítve, azt a 

nézetet  képviselte,  hogy  az  intézmény  1848-ig  változatlan 

formában fennmaradt. E két szélsőséges állásponttal szemben az 

igazság  –  megítélésünk  szerint  –  valahol  félúton  van,  jeleként 

annak az élet más területein is megmutatkozó kettősségnek, ami a 

még fennálló feudális viszonyoknak és az előretörő polgárosuló 

tendenciáknak a keveredéséből fakadt.

1848 előestéjére a Tolna megyei  középbirtokos nemesség 

erősen  differenciálódott.  Fogyó  birtokállomány,  egyre  növekvő 

adósság az egyik oldalon, a feudális kötöttségeket már tehernek 

érző, árutermelő üzemek a másikon. A változás, s ezzel jószerivel 

mindenki  egyet  ért,  a  küszöbön áll.  Azt  azonban csak  kevesen 

sejtették, hogy az átalakulásnak éppen az a réteg válik majd egyik 

legnagyobb vesztesévé, amely a reformok élére állt. 
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III. Kiútkeresés 

1. Az átmenet évei és a válság kibontakozása

A  márciusi  forradalom  hatására  a  Pozsonyban  ülésező 

magyar  országgyűlés  korábban  nem  tapasztalt  ütemű 

törvénykezési munkához látott, aminek eredményeként a polgári 

átalakulást  biztosító  jogszabályok  sorát  fogadták  el.  A 

szabadságharc,  s  ezzel  a  nemzeti  függetlenség  ügye  a  világosi 

síkon ugyan elbukott, a feudalizmus felszámolását célzó alapvető 

vívmányok  azonban  fennmaradtak.  A  berendezkedő 

önkényuralom  nem  csupán  a  jobbágyfelszabadításra  vonatkozó 

rendelkezéseket  nem  vonta  vissza,  hanem  számos  más 

intézkedésével  is  elősegítette  a  gazdaság  és  társadalom polgári 

jellegűvé  formálását.  Az  ősiség  eltörlését  kimondó  1852 

novemberi  császári  nyíltparancs  a  feudális  jog  évszázados 

alapintézményét  számolta fel,60majd 1853-tól Werbőczy Hármas 

könyvét az osztrák polgári törvénykönyv váltotta fel.  A modern 

világ irányába tett lépés az is, hogy az új alapokon berendezkedő 

közigazgatás,  ami  bár  az  önkényuralom  céljait  szolgálta, 

Magyarország történetében először valósított meg polgári elveket 

követő professzionális igazgatást.

A  feudális  kiváltságok  felszámolása  alapvetően 

megváltoztatta  a  középbirtokos  nemesség  gazdálkodásának 

feltételeit, s egyúttal jelentős mértékben felgyorsította e réteg 19. 

60 Csizmadia-Kovács-Asztalos, 1978. 327. p.
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század  elejétől  kibontakozó  válságát.  A természetes  szaporodás 

miatt  már  jó  száz  éve  gyorsuló  ütemben  osztódó  birtokokat  a 

jobbágyfelszabadítás  következtében  újabb,  tekintélyes 

területveszteség érte. Tolna megyében az úrbéres földek aránya 28 

%,  az  átlagot  adó  konkrét  számok  azonban  nagy  szóródást 

mutatnak.  Egyes  közbirtokosságokban  kevesebb,  mint  10  % 

(Medina, Dunaszentgyörgy), másoknál 50 % körüli a jobbágyok 

kezelésében  levő  földek  aránya  (Fadd,  Perczelek).61 

Megjegyezzük,  hogy  a  megadott  értékek  csupán  az  úrbériséget 

tartalmazzák,  a  birtokosoknak  ezen  felül  a  legelő  egy  részéről, 

később  a  dézsmás  szőlőről  is  le  kellett  mondaniuk.  Egyes 

helyeken  még  az  erdőből  és  a  nádasból  is  részesültek  az 

úrbéresek,  így  összességében  az  elveszett  terület  átlagban jóval 

több volt, mint a fent jelzett 28 %.

 A  különbségekből  adódóan  a  birtokosok  veszteségei  is 

eltérően  alakultak,  annál  inkább,  mivel  az  állam  által  fizetett 

kárpótlás nem jelentett teljes körű kompenzációt. Két okból sem. 

Először, s erre már a kortársak is felfigyeltek, mert a megállapított 

összegek  nem  fedezték  teljes  mértékben  a  volt  jobbágyok 

tulajdonába  juttatott  telkek  értékét,  követve  ezzel  azt  a  48-as 

törvényekben is alkalmazott elvet, hogy a kárpótlást nem a telek, 

hanem csupán  a  hozzákapcsolódó  szolgáltatások  értéke  alapján 

állapítsák  meg.62 Másodszor,  mert  a  kárpótlást  nem azonnal,  s 

készpénzben,  hanem  hosszan  elhúzódó  részletekben, 

földtehermentesítési  kötvényben  kapták  kézhez  az  érintettek. 

Tolnában 5 489 jobbágy- és zsellértelek után összesen 6 377 269 

61 Glósz, 1991. 78. p.
62 Nagy, 1944. 21. p.(A kötvények összértéke 220 millió, miközben a korabeli becslések 700 
millióra tették az elveszett birtok értékét.)
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pft-ot fizettek ki kárpótlás gyanánt. A középbirtokos nemességnek 

ebből – birtok arányaikat figyelembe véve 20 % –, vagyis kb. 1 

275 000 pft jutott. E tekintélyes summa azonban nem járult hozzá 

számottevően a gazdaságok átalakításából  származó nehézségek 

megoldásához.  A  kötvényeket  csak  1857-től  kezdték  sorshúzás 

útján beváltani, az előlegekből pedig épp a legnagyobb pénzhiány 

idején a középbirtokos nemességnek csak kevés jutott.

 Az  első  előleg  kifizetéséről  egy  1850  áprilisi 

pénzügyminisztériumi  rendelet  határozott,  amely  az  úrbériséget 

vesztett  birtokosok  számára  jobbágytelkenként  30, 

zsellértelkenként  pedig  5  ft  folyósítását  írta  elő.  Az  előleg 

fizetéséből  kizárták  azokat,  akiket  az  1848-49-es  eseményekkel 

kapcsolatban elítéltek, illetve azokat is, akiket ez okból eljárás alá 

vontak. Ugyancsak a kizártak körébe tartoztak az engedély nélkül 

az  osztrák állam területén kívül  tartózkodó emigránsok is.63 Az 

előleg elnyeréséhez az érintetteknek kérvényt kellett benyújtaniuk 

megfelelő  mellékletekkel  ellátva,  amely  a  politikai 

feddhetetlenségen  túl  a  vesztett  úrbéres  birtokok  nagyságát 

igazolták.  Ez  azonban  nehezebb  feladatnak  bizonyult,  mint  a 

kormányzat  maga  is  számított  rá.  A  miniszteri  rendelet 

megjelenését követő hónapokban csak nagyon kevesen nyújtották 

be igényüket, s még kevesebben juthattak pénzükhöz, országosan 

mindössze  csupán  57  birtokos.64 Az  eredménytelenséget  látva 

Bach belügyminiszter felvilágosítást kért a kormánybiztosoktól a 

lehetséges okokról. A megyefőnökök által szolgáltatott adatokból 

kitűnik, hogy a kárpótláshoz kapcsolódó félreértelmezések mellett 

63 TMÖL Cs. Kir. M.H. 2187/1850
64 Lóránth, 1927. 16.p.
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a  bürokratikus  eljárás,  az  igazolások  beszerzésének  nehézségei 

magyarázzak a benyújtott igények alacsony számát.  A kárpótlás 

alapjául  szolgáló  birtokok  nagyságának  megállapításához  két 

dokumentum szolgált alapul: egyrészt az úrbéri tabellák, másrészt 

az  úgynevezett  rovatos  összeírás.  A  problémák  részint  abból 

adódtak,  hogy a két  összeírás  egymásnak ellentmondó adatokat 

tartalmazott,  mint  például  Hanzély  László  bölcskei  birtokos 

esetében, ahol a zsellértelkek számát illetően százas nagyságrendű 

eltérések  mutatkoztak.65 Máskor  mindenféle  dokumentum 

hiányzott  a  telkek  számának  meghatározásához,  ezekben  az 

esetekben  a  közigazgatási  tisztviselők  helyszíni  szemle 

segítségével  mérték fel a viszonyokat, ez szolgálva igazolásul a 

kárpótlási igény benyújtásához.66

Tolna megyében 1850 novemberéig 13 birtokos összesen 53 

kérelmet nyújtott be, amiből 29 elintézést is nyert. Előleghez jutott 

Kiss  Pál,  Dőry  Gábor,  Dőry  Miklós,  Sina  György,  Festetich 

Rudolf,  Széchenyi  Lajos,  Apponyi  Károly  és  Apponyi  György. 

Elintézetlen  volt  négy  birtokos  kérelme,  közülük  azonban  csak 

Batthyány  Lajos  birtoka  estében  lehet  szó  politikai  indíttatású 

megkülönböztetésről.67 Az  előleghez  jutók  névsorán  végig 

tekintve  az  viszont  szembetűnő,  hogy  nagy  többségük  az 

arisztokrácia köréből került ki, olyanok közül, akik a Habsburg-

ház  iránti  elkötelezettségüknek  a  ”nehéz  időkben” is  tanújelét 

adták.  A  középbirtokos  nemesség  az  előleg  folyósítás  első 

üteméből  gyakorlatilag  teljesen  kimaradt,  nem  azért,  mintha  a 

hatalom  elutasította  volna  jogos  igényét,  hanem  azért,  mert 

65 TMÖL Cs. Kir. M.H. 1353/1951.
66 TMÖL Cs. Kir. M.H. 2278/1851.
67 TMÖL Cs. Kir. M.H. 5392/1850.
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nagyon  kevés  kivételtől  eltekintve  el  sem  jutott  a  kérelem 

benyújtásáig.

Az  első  év  rossz  tapasztalataiból  okulva  a  bécsi 

adminisztráció  valamelyest  egyszerűsítette  a  kárpótlási  igények 

benyújtásával  kapcsolatos  eljárásokat,  ennek  (is)  köszönhetően 

egyre  többen  nyújtják  be  kárpótlási  igényüket.  A  kifizetések 

azonban  még  mindig  nagyon  vontatottan  haladtak  előre,  a 

második  előleg  fizetését  csak  1851  októberében  rendelték  el.68 

Újabb,  nem  éppen  kedvező  irányú  változás  1854-ben  történt, 

amikor a császár egy nagy összegű, 350-500 millió forint értékű 

állampapír  kibocsátásáról  határozott.  A  hivatalos 

kormánynyilatkozat  szerint  „mindenki  követheti  belátását  és  

bensője  szózatát”, a  valóságban azonban az önkéntességről  szó 

sem  volt.  A  megyehatóságok,  hogy  a  rájuk  kirótt  mennyiségű 

jegyzést  biztosítsák,  minden  adókötelezettől  elvárták,  hogy  évi 

egyenes adójának hatszoros összegére írja alá a jegyzési íveket. 69 

Értelemszerűen a középbirtokos nemességtől is, akinek tagjaihoz a 

megyefőnökök  körlevélben  fordultak,  ki-ki  habitusához  illő 

megfogalmazásban.  A  Baranya  megyei  például  meglepő 

nyíltsággal,  amikor  Sztankovánszky  Imréhez  írt  levelében 

tájékoztatja  őt  az  ötödik  kárpótlási  előleg  folyósításának 

lehetőségéről,  nem  titkolva,  hogy  ez  az  intézkedés  azt  a  célt 

szolgálja,  hogy  a  tehermentesítési  kötelezvényeket  az  érintettek 

rögtön állampapírokra váltsák.70 A kormány tehát úgy adott, hogy 

mindjárt el is vette, amit juttatott. Sztankovánszky Imre öt év után 

68 TMÖL Cs. Kir. M.H. 6514/1851.
69 TMÖL Sztankovánszky cs.i. 5.dob. 34.pall.
70 TMÖL Sztankovánszky cs. i. 5.dob. 34. pall.
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először juthatott kárpótlási előleghez, az elmaradt előző négyhez 

is, pénzt viszont még mindig nem látott.

 A  rendelkezésre  álló  szórványos  adatok  nem  teszik 

lehetővé  a  Tolna  megyei  középbirtokos  nemességnek  utalt 

előlegezési  összegek  statisztikai  feldolgozását.  A nagyságrendet 

illetően azonban nem tévedhetünk nagyot, ha a Dőry-nemzetségre 

vonatkozókat  jelzésértékű  mintának  tekintjük.  1851-ben  család 

egyes  tagjai  számára  előlegként  300  és  1  000  pft  közötti 

összegeket  fizettek ki,  ami  a telki állományt figyelembe véve a 

jogosultság 3-4 %-át tette ki.71

A  jobbágyfelszabadítás  nyomán  megváltozott  viszonyok 

másik  fontos  eleme  a  robotszolgáltatás  megszűnése  volt.  A 

veszteség  értelemszerűen  ebben  az  esetben  is  azoknál  a 

gazdaságoknál a nagyobb, ahol az úrbéres földek aránya az átlagot 

meghaladó mértékű volt. 

Az ingyen munka elvesztése azzal a következménnyel járt, 

hogy  valamennyi  gazdaságot  át  kellett  alakítani  bérmunkát 

foglalkoztató,  mezőgazdasági  üzemmé,  vagyis  ami  néhány 

évtizeddel korábban még csak a jövedelmek fokozására szolgáló 

lehetőség volt, 1850-re elkerülhetetlen kényszerré vált. Különösen 

nehéz  helyzetbe  kerültek  a  magas  úrbériséggel  rendelkező 

nemesek, mivel birtokaikon elmaradt a tagosítás, a szétaprózódott, 

alig  néhány  holdas  földdarabok  pedig  alkalmatlanok  voltak  az 

üzemszerű  gazdálkodásra.  Nem  voltak  cselédházaik,  istállóik, 

hiányoztak  a  gazdasági  felszerelések,  szerény  terjedelmű 

szántóikat  eddig  általában  bérben  műveltették,  főjövedelem 

forrásukat  a  terménybeszolgáltatás  és  a  regálé  jelentette.  Nem 

71 TMÖL CS.Kir. M.H. 4177/1850
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voltak nagy nyájaik sem, alig használták saját állataik a legelőket, 

ami hátrányos volt számukra a közös haszonvételek elosztásakor. 

Mindez  azt  eredményezte,  hogy  a  közös  haszonvételekből 

arányosan  többet  vesztettek,  mint  a  kisebb  úrbéres  hányaddal 

rendelkező társaik. 

Az átalakulás általánosan ható feltételei közül elsősorban a 

széles körben tapasztalható pénz- és munkaerőhiány befolyásolta 

az érintettek mozgásterét. 

A pénzhiány kialakulása alapvetően arra vezethető vissza, 

hogy  miközben  a  gazdaságok  tőkeigénye  a  szükségessé  váló 

beruházások  és  a  megnövekedett  közterhek  következtében 

hallatlanul megnőtt, addig a hitelfelvétel lehetőségei az Országos 

Magyar  Földhitelintézet  1863-ban  történt  felállításáig  rendkívül 

korlátozottak maradtak.72 A hiány mértékét mi sem jelzi jobban, 

mint  az,  hogy az  olyan egyébként  tőkeerős  birtokosok is,  mint 

például  Gindly  Rudolf  esetenként  beruházásaik  elhalasztására 

kényszerültek.73 A rosszabb kondíciókkal rendelkező gazdákat a 

szűkös  pénzügyi  viszonyok  természetesen  még  súlyosabban 

érintették. Kiadásaik fedezésére a baráti, családi kölcsönök mellett 

–  különösen  1856  után  –  uzsorások  ajánlatait  is  kénytelenek 

igénybe venni. 

A szabad gazdálkodással  beköszöntő  munkaerőhiány első 

következménye a bérek nagyfokú emelkedése volt. Míg 1848 előtt 

20 krajcár  a bírság egy igás,  10 krajcár  egy gyalogos napszám 

elmulasztásáért,  1850-ben  néha  egy  forintnál  is  magasabb  a 

napszámbér.74 Ez  az  ár  később  jelentősen  csökkent  és 

72 Nagy, 1944. 34. p.
73 TMÖL Gindly cs.i. 115. dob. 847. pall.
74 Nagy, 1944. 40. p.
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területenként,  valamint  évszakonként  váltakozva  25-50  krajcár 

között stabilizálódott. A Csapók baracsi birtokán a legsürgősebb 

nyári munka idején akár 50 krajcárnál többet is fizettek, máskor 

viszont csak 40-et, télen pedig nem több a bér 25-30 krajcárnál.75 

Bezerédj István az Eszékről hozatott fonónőknek napi 30 krajcárt, 

1  font  fehér  kenyeret,  ezen  kívül  lakást,  fűtést  és  úti  költséget 

fizetett.76

A  munkaerőhiány  mértékében  a  birtokok  fekvésétől 

függően  különbségek  figyelhetők  meg.  Könnyebben  jutottak 

munkáskézhez  a  nagyobb  mezővárosok  közelében  található 

birtokok gazdái, mint azok, akiknek jószágai a megye gyérebben 

lakott,  belső  területein  feküdtek.  A  Dunaföldvárhoz  közeli 

Baracson nem jelentett  nagyobb gondot a munkaerő biztosítása, 

Görbőn viszont komoly nehézségekkel küszködtek különösen az 

aratás  idején.77.  A  hiány  enyhítésére  a  birtokosok  egy  része 

gépesítésbe kezdett,  bár e téren még a racionális gazdálkodásra 

törekvő birtokosokat is számos körülmény óvatosságra intette. A 

gépek  tökéletlensége  a  javításukhoz  szükséges  szakemberek 

hiánya mellett az üzleti számítás is szólhatott a gépi helyett, a kézi 

munkaerő alkalmazása mellett.78 A mezőgazdasági gépek közül a 

cséplőgépek terjedtek el a leggyorsabban, számukról azonban az 

1860-as  évekből  még  nincs  megbízható  adat,  becsült 

nagyságrendjük  100  és  400  közé  tehető.79 A  modern  technika 

alkalmazásának  lassú  kezdetéről  beszélhetünk  csupán  ebben  az 

időszakban,  amikor  még  csak  az  új  iránt  leginkább  fogékony, 
75 TMÖL Csapó cs. i. 4. dob. 56. pall.
76 Daróczy, 1909. 87. p.
77 TMÖL Csapó cs. .i. 4. dob. 56. pall., Bezerédj cs.i.334.dob.115. pall.
78 Vörös, 1976. 55. p.
79 A magyarországi gőzcséplők számáról az első megbízhatóadat 1872-ből származik, az 
akkori felmérés szerint számuk 2388 db. Vörös, 1976. 63-64. p.
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tőkeerős  birtokosok  vásároltak  nagy  értékű  mezőgazdasági 

eszközöket. Például Gindly Rudolf 1 104 forintot adott a Pesten 

beszerzett  cséplőgépért.  Az indulás nehézségeit  mutatja,  hogy a 

szerkezet  rövid  idő  múlva  meghibásodott,  hasznavehetetlenné 

vált,  Gindly  egyelőre  le  is  mondott  róla,  és  visszaküldte  a 

gyártónak80 

A  pénz-  és  munkaerőhiány  orvoslásának  a  gépesítésnél 

hatékonyabb eszközének bizonyultak az 1850-es évek első felében 

feléledő különféle ledolgozási rendszerek, melyek Szuhay Miklós 

becslése szerint az ország termőterületének kb. 20.%-ra terjedtek 

ki.81 A  termény-  vagy  pénzkölcsönért,  illetve  földhasználatért 

végzett  ledolgozás  elsősorban  éppen  a  középbirtokok 

gazdálkodásában jutott számottevő szerephez, itt is mindenekelőtt 

a kapásnövények művelése területén. Sztankovánszky Imre 1854-

ben Kajdacson 114 holdon termesztett felesben kukoricát, további 

30-on burgonyát. 1860-ra tovább nőtt a részes művelésbe fogott 

területek nagysága, ebben az évben a 300 holdat is meghaladta a 

környékbeli  parasztok  által  bérbe  vett  tengeri-,  burgonya-  és 

répaföldek nagysága.82 Sárszentlőrinc környékén is elterjedt volt a 

földhasználatért  végzett  ledolgozás.  Itt  a  feles  kukorica-  és 

krumpliföldek után 10 napszámot szolgáltattak egy hold után.83 A 

kapásnövények mellett  a  gabonafélék termesztésénél  is  szerepet 

kapott  a  részesművelés.  E  kevésbé  munkaigényes  kultúránál 

elsősorban  az  aratás  és  cséplés  során  találkozhatunk  a 

munkavégzés  e  formájával.  A  Sztankovánszky  birtokokon  az 

80 TMÖL Gindly cs. i. 115. dob. 847. pall.
81 Berend-Szuhay, 1975. 69. p.
82 TMÖL Sztankovánszky cs.i. 6. dob. 52. pall.
83 Daróczy, 1909. 90. p.
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aratást megelőző hónapokban ledolgozás fejében gabonahitelt is 

nyújtottak az erre rászoruló parasztoknak.84

A rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható 

meg,  hogy  a  ledolgozás  különféle  formái  milyen  mértékben 

terjedtek  el  a  Tolna  megyei  középbirtokokon.  Az  azonban  a 

szűkös források ellenére is bizonyos, hogy ez a feudális vonásokat 

felmutató  művelési  forma  nem  játszott  domináns  szerepet  a 

megyében.  Nem  is  játszhatott,  hiszen  a  középbirtokok  legfőbb 

jövedelme  ez  idő  tájt  a  gabonafélék  termesztéséből  származott, 

ahol a ledolgozásnak eleve korlátozottabb lehetőségei nyíltak. A 

munkaerőhiány  az  1860-as  évek  második  felére  valamelyest 

mérséklődött. Ennek egyik sajátos, közvetett jele, hogy az 1867-es 

országgyűlési  választásokon  a  szakcsi  kerületben  feles 

kukoricaföldek ígéretével szavazatokat próbáltak szerezni.85

1850  után  sok  uradalom  gyors  bérbeadással  próbált 

védekezni a tönkremenés ellen. A nagybirtokosok közül például 

Esterházy  herceg,  Széchenyi  Lajos  és  Keglevich  báró  is.86 A 

jelenség  nem ismeretlen  a  középbirtokosok  körében  sem,  mint 

ahogy nem volt az, az 1848-at megelőző időszakban sem, hiszen 

az  árendáltatás  –  főleg  családon  belül  –  már  csak  praktikus 

okokból is meglehetősen elterjedt volt a nemesség körében. Ez a 

gyakorlat  1850 után sem változott.  A Tolna megyei  adatok azt 

mutatják,  hogy  bérbeadásokra  elsősorban  az  uradalmak 

központjától  távol  eső,  kisebb  birtokok,  illetve  részbirtokok 

estében került sor. Sztankovánszky Imre nővérével közösen bírt, 

kisebb kajdacsi birtokát bocsátotta árendába, és hasonlóan járt el 

84 TMÖL Sztankovánszky cs. i.6. dob. 56. pall.
85 Sztankovánszky cs.i. 19. dob. 2/12.  pall.
86 Nagy, 1944. 60. p.
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uki  részbirtokát  illetően  is,87 Dőry  Ádám  pedig  testvérével, 

Terézzel  kötött  haszonbérleti  szerződést  baracsi  részének 

megművelésére.88 Az egész birtok bérbeadásával a középbirtokos 

nemesség  körében  csak  ritkábban  találkoztunk  a  Tolna  megyei 

levéltárban fellelhető adatok között. 

 Az átállás nehézségei,  a szűkös hitel- és munkaerő 

viszonyok  dacára  az  abszolutizmus  első  évei  gazdasági 

tekintetben  a  középbirtokok  ideiglenes  stabilizációját 

eredményezték.  Az  1848-ban  bevezetett,  s  ezután  két  ízben  is 

meghosszabbított  moratórium  lélegzetvételnyi  időhöz  juttatta 

azokat a birtokosokat, akik zilált pénzügyi helyzetük miatt eddigre 

már  a  csőd szélére  jutottak.  A stabilizáció  másik  fontos eleme, 

hogy  a  körülmények  kedvező  találkozásának  köszönhetően  az 

1850-es évek első felében a magyar gabona jól eladható termékké 

vált  a  világpiacon.  A  krími  háború  miatt  Dél-Oroszország 

gabonakivitele  megszűnt,  éppen akkor,  amikor,  a  rossz termésű 

évek  sorozatának  köszönhetően  Európa  országai  nagymértékű 

behozatalra szorultak. A kibontakozó gabonakonjunktúra kínálta 

lehetőségeket a mezőgazdasági termelés valamennyi szereplője, a 

középbirtok  is  igyekezett  kihasználni.  Nemcsak  a  korábban 

terméketlen  minősített  területeket  fogták  művelés  alá,  hanem a 

legelők  feltörése  révén  is  növelték  a  szántók  arányát.  Tolna 

megyében tíz év alatt összesen több mint 13 ezer holddal csökkent 

a legelők, 40 ezer holddal nőtt a szántók területe.89

Az 50-es  évek elején  kibontakozó  konjunkturális  időszak 

azonban nem bizonyult hosszú életűnek. Már az évtized második 

87TMÖL Sztankovánszy cs. i. 2. dob. 11. pall.
88 TMÖL Dőry cs. i. 8. dob. 232. pall.
89 Daróczy, 1909. 85. p.
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felében jelentős áresés következett  be a világpiacon,  ráadásul  a 

rossz  termésű  évek  miatt  a  termelés  volumene  is  jelentősen 

visszaesett.  Nemcsak  a  búza,  de  a  gyapjú  ára  is  esett,  a 

pénzhiánnyal küszködő birtokosok mégis arra kényszerültek, hogy 

az adók és más kiadások fedezésére nyomott áron is értékesítsék 

terményeiket.90 A gazdasági környezet kedvezőtlenebbé válásánál 

is súlyosabban érintette a középbirtokos nemességet, hogy 1856-

ban megszüntették  az  úrbéri  kárpótlásra  igényt  tartó  birtokosok 

adósságaira  nyolc  éve  érvényben  levő  moratóriumot.  A 

moratórium felszámolásának következményeit csak kis mértékben 

enyhítette,  hogy valamelyest  javultak a hitelfelvétel  lehetőségei, 

miután  az  Osztrák  Nemzeti  Bank  jelzálog  osztályt  létesített 

Pesten,  ami  a  következő  évben  meg  is  kezdte  a  kölcsönök 

folyósítását.  A  birtokosok  helyzetét  az  is  nehezítette,  hogy  az 

uzsoratörvény  sem váltotta  be  a  hozzáfűzött  reményeket,  sőt  a 

valóságban  éppen  ellenkező  hatást  keltett:  az  1850-es  évek 

második  felében  minden  korábbinál  nagyobb  mértékben 

burjánzott  az  uzsoraüzlet.  Dőry  Mihály  a  törvényszéki  iratok 

tanúsága szerint a megengedett 5 % helyett, 12 %-ot fizetett egyik 

hitelezőjének.91 A  viszonyokat  jól  jellemzi,  hogy  a  több  mint 

kétszeres  kamat  még  nem  is  számított  drága  kölcsönnek,  hisz 

számos  olyan  adat  áll  rendelkezésre,  ami  szerint  az  anyagilag 

megszorult birtokosok az előbbi példában említettnél lényegesen 

rosszabb feltételek mellett is vettek fel hiteleket. Csapó Vilmos a 

csődjét  megelőző  években  50-100%-os  kamatozású  váltókat  is 

aláírt,  valamint  hatalmas  összegeket  fizetett  ki  felnemmondási 

90 TMÖL  Dőry cs. i. 8. dob. 232. pall. Dőry Teréz levele Dőry Frigyeshez 2. 17.
91 TMÖL Tsz.i. 1859/III/72
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ígértekre  is92.  E  korszakban  általános  a  közvélekedés,  hogy  az 

uzsoratörvény  voltaképp  az  uzsorásoknak  kedvezett.  Az 

országosan  tapasztalt  visszaélésekről  a  Pesti  Napló  is  több 

alkalommal hírt adott: 1858 tavaszán például arról tudósított, hogy 

egy  birtokos  kénytelen  volt  ugyanattól  az  uzsorástól,  aki 

váltóképességénél  fogva 4% mellett  vett  fel  kölcsönt a banktól, 

80-100%-os kamatra pénzt kérni.93

Az 1850-es évek második felében a megváltozott viszonyok 

nagymértékben  felerősítették  a  középbirtokos  nemesség  már 

évtizedekkel  korábban  meginduló  differenciálódását.  A  romló 

piaci  feltételek  valamint  a  moratórium  megszüntetését  követő 

fokozódó pénzügyi nehézségek ugyanis eltérő módon érintették az 

egyes középbirtokos családokat.

 A reformkor  „gazdasági  elitje” nemcsak túlélte a nehéz 

időszakot,  hanem összességében még meg is erősödve került  ki 

belőle.  Ők  azok  a  gazdálkodók,  akik  az  általánosan  tapasztalt 

pénzhiány  ellenére  képesek  termelésük  finanszírozására,  sőt 

tartalékaiknak köszönhetően várni  is  tudnak,  hogy terményeiket 

minél  kedvezőbb áron értékesíthessék.  A gabonakonjunktúrában 

rejlő  lehetőségekkel  is  okosabban  éltek,  mint  társaik  többsége, 

nem  álltak  át  az  egyoldalú,  földet  szipolyozó  szemtermelésre, 

hanem a hosszú távú érdekeikre ügyelve, intenzív gazdálkodásra 

törekedtek.  Gindly  Rudolf  tengelici  birtokán  jelentős 

beruházásokat  hajtott  végre,  új  gazdasági  épületeket  emelt, 

juhokat,  marhákat,  sertéseket  vásárolt.  A  gazdálkodás 

intenzivitását  jelzi,  hogy  az  1850-es  évekre  az  uradalomban 

92 TMÖL Csapó cs.i. 8. dob. 135. pall.
93 Pesti Napló, 1858. márc.18.
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száműzték  az  ugart,  a  trágyázott  földet  a  megnövekedett 

állatállomány eltartásához szükséges takarmánnyal vetették be.94 E 

kör számára a bankok nyújtotta 4%-os kamatozású hitel sem volt 

elérhetetlen.  Magyary  Kossa  Sámuel  1857-ben  100  000  pft 

kölcsönt vett fel az addig egyébként teljesen tehermentes, 1 500 

hold kiterjedésű, gyönki birtokára.95 

A  piacgazdálkodás  lehetőségeit  kihasználva  az  egykori 

középbirtokos  nemességnek  ez  a  része  –  az  általános 

tendenciákkal szemben – birtokainak gyarapítására is képes volt. 

Sztankovánszky  Imre  mindenekelőtt  arra  törekedett,  hogy  a 

mocsoládi  és  a  kajdacsi  gazdasága  szomszédságában  levő 

birtoktesteket szerezze meg. Törekvését siker is koronázta: 1853-

ban  Perczel  Gyulától  valamivel  több,  mint  száz,  1864-ben 

Skerlecz Károlytól pedig közel 300 hold földet vásárolt.96 Néhány 

év múlva eddigi szerzeményeinél is nagyobb birtokrészhez jutott 

Kajdacs határában, amikor 70 000 ft-ért megvásárolta a több mint 

600 hold kiterjedésű Nagy-féle birtokot.97 

A  kapitalizálódó  Magyarország  kínálta  lehetőségeket 

eredményesen  használta  ki  Gindly  Rudolf  is,  aki  jelentős 

mértékben  gyarapította  apjától  örökölt  vagyonát.  Tőkeerejének 

vállalkozó kedvének hírére számos ajánlatot kapott: kínáltak neki 

cukorgyárat,  különféle  birtokokat  és  egy  pesti  bérházat,  amit 

1855-ben 114 ezer ft-ért meg is vásárolt.98  Két évvel később a 

lipótvárosi  ingatlanból származó bevétele  7 105 forintot  tett  ki, 

1863-ban pedig már 8 002 forintot.99 A házvétel jó befektetésnek 
94 Glósz, 1987. 290. p.
95 TMÖL PP VII/1857/106.
96TMÖL Sztankovánszky cs. i. 2. dob. 10. pall.
97 TMÖL Sztankovánszky cs.i. 19. dob. 90. pall.              
98TMÖL Gindly cs.i. 15. dob. 164. pall.
99TMÖL Gindly cs.i. 83. dob. 300. pall.
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bizonyult.  Igaz,  a  kiadásokról  nem maradt  fenn adat,  de  így  is 

valószínűsíthető, hogy a tiszta jövedelem meghaladta az 1850-es 

években  dívott  4%-os  banki  kamat  hozamát,  nem  is  szólva  a 

század  végére  világvárossá  fejlődő  Budapest  ingatlanárainak 

emelkedéséből származó haszonról.

Gindly  Rudolf  érdeklődésének  középpontjában  azonban 

elsősorban nem a városi  ingatlanok,  hanem – származását  nem 

megtagadva – a földbirtok állt. 1855-ben 84 hold szőlőt vásárolt 

unokatestvérétől, Csapó Idától 6 000 forintért. A következő évben 

Festetich  Sándor  600  holdas  Tengelic  melletti  birtokát  készült 

megszerezni, s csak az irreálisan magas ár miatt állt el végül az 

üzlettől.100 De ennél jóval távolabbra is tekintett. Magyar birtokos 

Londonban  címmel  egy  a  sajtóban  megjelent  cikket  olvasva 

azonnal annak szerzőjéhez fordult, hogy információkat szerezzen 

be  az  angliai  befektetési  lehetőségekről.101 A számos  kínálkozó 

ajánlat közül Gindly Rudolf végül gr. Bechtold jászteleki jószága 

mellett döntött.102 A vásárlásokon túl haszonbérleti szerződésekkel 

is gyarapította vagyonát, felesége családjának cecei, menyődi és 

hardi birtokát kezelte.103

A  Magyary-Kossa,  Sztankovánszky,  Gindly-féle 

sikertörténetek  azonban  korántsem  általánosak,  hiszen  a 

középbirtokos nemesség zöme csak nagy veszteségekkel élte túl 

az  átalakulás  időszakát.  A  birtokvesztés  ütemét,  mértékét  csak 

megbecsülni  lehet.  Keleti  Károly  számításai  alapján 

valószínűsíthető, hogy országosan a kiegyezésig eltelt időszakban 

100TMÖL Gindly cs.i. 115. dob. 847.pall.
101TMÖL Gindly cs.i. 115. dob. 847. pall.
102TMÖL Gindly cs.i. 116. dob. 926. pall.
103TMÖL Gindly cs.i. 15. dob. 164. pall.
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a nemesi származású birtokosok száma körülbelül felére csökkent, 

birtokállománya pedig még számarányánál is nagyobb mértékben 

zsugorodott.104 A rendelkezésre álló, igen hézagos Tolna megyei 

adatok  az  országos  tendenciákat  tükrözik,  s  mindenekelőtt  azt 

igazolják, hogy a hanyatlás a korszak egészét tekintve a kiegyezés 

előtti  időszakban,  egész pontosan az 1860-as évek elején volt a 

legnagyobb  ütemű.  A  középbirtokos  nemesség  zöme  az 

önkényuralom  első  évtizedét  gazdasági  tekintetben  a  korábban 

vázolt  okok  miatt  ugyanis  viszonylag  jól  átvészelte, 

birtokeladásokra  nem  nagyon  került  sor  még  a  moratórium 

megszüntetését  követő  néhány  évben  sem,  jórészt  annak 

köszönhetően,  hogy  a  feudális  korszakból  öröklött  túlélési 

taktikák  rövidtávon  még  most  is  hatottak.  Nem  törődve  a 

következményekkel  lehetett  hitelhez  jutni  rokontól,  baráttól, 

magas kamatra uzsorástól,  a benyújtott  számlát  ideig-óráig nem 

fizetni,  s  úgy tenni,  mintha a  tornyosuló gondoknak lenne még 

orvossága. A látszatvilág azonban gyorsan összeomlott. Az 1860-

as évek elején egyre többen kényszerülnek birtokaik egy részét 

vagy  egészét  áruba  bocsátani,  más  esetben  a  hitelezők 

követelésére csődöt nyitni. Ez a sors nem kerülte el Tolna megye 

egyik legtekintélyesebb családját, a Dőryeket sem. A sort az Ignác 

ágából származó Mihály kezdte, akinek egész életútja a lecsúszást 

elkerülni nem tudó dzsentri típusát mintázza.

Dőry Mihály 1817-ben született  a  teveli  családi  birtokon, 

apja  Gyömörey  Annával  kötött,  második  házasságából. 

Utószülöttként jött a világra, atyját csak elbeszélésekből, s ha volt 

ilyen,  képekről  ismerhette.  Az özvegynek Mihályon kívül,  még 

104Hanák, 1978. 450. p.

46



két kiskorúról kellett gondoskodnia, az alig két éves Péterről és a 

tizennegyedik élet  évében járó Imréről.  A gyerekek felnevelése 

nem  volt  könnyű  feladat.  Nemcsak  azért,  mert  a  családfő 

elvesztése  miatt  a  felelősség  minden  terhe  Gyömörey  Annára 

nehezedett, hanem azért sem, mert a férje halála után – saját maga 

és gyermekei érdekeinek védelmében – hosszan tartó pereskedést 

kellett  folytatnia  id.  Dőry  Mihály  első  házasságából  származó, 

felnőtt fiával, Sándorral. A hétszemélyes táblán tárgyalt egyezség 

szerint a négy fiúnak fejenként alig valamivel több, mint 500 hold 

jutott  az  apai  örökségből,  amit  összesen  körülbelül  21  ezer 

pengőforint adósság terhelt.105 Gyömörey Anna fiai osztályrészét 

nagykorúságukig maga kezelte, az örökölt terheket azonban nem 

nagyon  törlesztette.  Időközben  maga  is  tekintélyes  adósságot 

halmozott fel, 1821-ben 108 ezer forintért Szenttamásiban (Zala 

megye)  birtokot  vásárolt,  ahová  a  vételáron  kívül  további 

összegeket  ruházott  be.  A  földvásárláshoz  a  Styrum-Lymburg 

alapítványtól vett fel kölcsönt, biztosítékként pedig lekötötte Imre 

tolnai  birtokait.106 Viszonylag gyorsan kiderült,  hogy az özvegy 

nem képes a zalai fekvőséget terhelő adósságot önerőből rendezni, 

ezért  nem maradt  más  választása,  minthogy  1824-ben  eladja  a 

birtokot. A vevő saját fia, Imre, aki időközben előnyös házasságot 

kötött  Töttösy  László  özvegyével,  Vida  Máriával.  Az  Imrénél 

tizenkét évvel idősebb asszony nem csupán a vételár felét fizette 

meg,  hanem  késznek  mutatkozott  férje  adósságainak  részbeni 

átvállalására  is.107 Imrén  azonban  a  házasság  sem  segített. 

Eladósodása  tovább  folytatódott,  az  1840-es  évek  elejére 

105Glósz, 1991. 47. p.
106TMÖL KI 895/1836
107 TMÖL KI 398/1841
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tartozásai  a  zalai  birtok  értékének  kétszeresére  rúgtak.108 

Gyömörey  Anna és  Dőry  Imre  át  nem gondolt,  a  realitásokkal 

nem számoló, rossz befektetése a felnőtté váló Mihályt is érintik 

majd,  mivel  a  fizetésképtelenné  váló  Imre  hitelezői,  az 

osztályostárs Mihályt is megkeresik követeléseikkel.

A  gyerekkor  meghatározó  éveit  Dőry  Mihály  részben 

Tevelen, részben Pécsett  töltötte,  ahol iskoláit  is végezte. Hogy 

tanulmányai  során  milyen  messzire  jutott,  arról  csak  közvetett 

adatok  szólnak,  elsősorban  fennmaradt  levelei,  melyek  minden 

kétséget  kizáróan  tanúsítják,  hogy  írójuknak  nem  kenyere  a 

betűvetés. A sorok kuszák, nehezen olvashatóak, a papírra vetett 

gondolatok  csapongóak,  nem  egyszer  nehezen  érthetőek. 

Árulkodó  jel  az  is,  hogy  Dőry  Mihály  soha  nem  tanult  meg 

rendesen  németül.  Mindig  magyarul  írt,  még  felesége  német 

leveleire is anyanyelvén válaszolt,  néhány rossz németséggel  írt 

mondatot szőve a sorok közé. A műveltségbeli hiányosságok még 

szembetűnőbbé  váltak  Dőry  Mihály  házasságkötését  követően. 

Felesége,  Hainer  Laura  családja  ugyanis  egészen  más 

szellemiséget  képviselt.  A  Hainerek  otthonában  a  tudás,  a 

műveltség elsőrangú szerepet  játszott,  mivel  a Szászországból  a 

18.  század  első  felében  Magyarországra  telepedett  vagyontalan 

família  számára  az  értelmiségivé  válás  jelentette  a  társadalmi 

felemelkedés egyetlen lehetséges módját. Laura nagyapja, Hainer 

János kasznár a Petrovszky uradalomban, apja 1810-től Baranya 

vármegye  levéltárnoka.109 Öccse,  Ignác  klasszikus  műveltséggel 

bíró,  okleveles  ügyvéd,  aki  a  260  kötetet  számláló  könyvtára 

108 TMÖL KI 398/1841
109 Glósz, 1985. 26. p.
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tanúsága  szerint  a  kor  színvonalának  megfelelő  modern 

képzettséggel is rendelkezett.110

A 19. század elején még úgy tűnt,  hogy az apai  örökség 

önmagában  is  elegendő  biztosítékot  nyújt  a  megélhetéshez.  Az 

iskolai képzés elhanyagolásának következményei Mihály számára 

csak  az  1870-es  években  válnak  majd  világossá,  jóllehet  a 

valóságban a mulasztás hatásai már jóval korábban érzékelhetők 

voltak.  A tudás  és  a  műveltségbeli  hiányosságok  ugyanis  mély 

nyomot  hagytak  Dőry  Mihály  egész  gondolkodás  módján,  így 

hatást gyakoroltak a gazdaság vitelére is.

1838-ban meghalt Mihály bátyja, Dőry Péter. Özvegyével, 

Lázár Emíliával gyorsan megszületett a megállapodás, a testvérek 

közötti  megegyezés  viszont  évekig  elhúzódott.  Az  ősi  terhek 

megosztásáról nem is született megállapodás. A körbetartozások 

miatt ugyanis senki nem akart fizetni, így a jóhiszemű hitelezők, 

mint  például  a  teveli  és  dorogi  árvatár,  nem  is  juthattak  a 

pénzükhöz.111

A testvérek közül a legnehezebb helyzetben Imre volt, aki 

ellen a Styrum alapítvány 1839-ben adóssági pert nyert. A birtok 

csak azért nem került dobra, mert az alapítvány hozzájárult, hogy 

Imre  haszonbérletben  művelje  tovább.112 Az  eladósodott  Imre 

azonban  a  kamatokat  haszonbérlőként  sem  fizette,  ezért  a 

hitelezők megnyugtatására Sándor és Mihály vette át testvére bírói 

zálogba került  javait,  egyúttal magára vállalta a birtokot terhelő 

összesen 49 ezer forintnyi adósságot is.

110 Glósz, 1985. 33.p.
111 TMÖL Dőry cs. i. 1. dob.
112 TMÖL PP III/10/ 1854.
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A  birtok  átvétele  Dőry  Mihály  és  családja  számára 

végzetesnek bizonyult, az 1843 februárjában felvett nagy összegű 

kölcsön  a  további  eladósodás  nyitányává  vált.  A  következő 

években  Mihály  újabb  és  újabb  hiteleket  vett  fel,  ami  azt 

eredményezte,  hogy  az  1850-es  évek  elejére  a  birtokaira 

betáblázott adósságok összege meghaladta a 71 ezer forintot.113 A 

teljes adósságállomány a valóságban még ennél is nagyobb volt, 

hiszen  a  kölcsönök  egy  részét  nem  táblázták  be.  A 

magánlevelezésből világosan kitűnik, hogy a családon belül igen 

elterjedt  a  rokoni  segítségnyújtás,  aminek  eredményeként 

nemegyszer  patthelyzettel  felérő  körbetartozások  alakultak  ki. 

Ezek  a  kusza  állapotok  gátolták  a  tisztánlátást,  ami  viszont  a 

racionális döntések meghozatalának elengedhetetlen feltétele lett 

volna.

A  jobbágyfelszabadítás  idejére  Dőry  Mihály  anyagi 

helyzete  mát  komolyan  megrendült.  Nem volt  mersze  azonban 

ahhoz,  hogy  helyzetével  reálisan  szembe  nézzen.  Sándor 

bátyjának halála után energiájának jó részét arra fordította, hogy a 

csupán leányutódokat hátrahagyó testvére örökségét megszerezze. 

A perben végül 1868-ban született  ítélet,  Dőry Mihály számára 

csekély  eredménnyel.  A  bíróság  ugyanis  kimondta,  hogy  a 

lányokat férjhezmenetelükig vagy előbb bekövetkezett  halálukig 

haszonélvezeti  jog  illeti  meg  az  örökségben.  Dőry  Karolina, 

Sándor  másodszülött  lánya  pedig  hajadon  maradt  1883-ban 

bekövetkezett  haláláig.  Farkasvölgy,  melynek  birtoklásáért  a 

másfél évtizedes pereskedés folyt soha nem teljesülő álom maradt 

Dőry  Mihály  számára.  A  kép  teljességéhez  egyébként 

113 TMÖL PP III/107/1855.
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hozzátartozik az is, hogy a hőn áhított birtok a valóságban nem 

sokat ért, Sándor ugyanis a 154 ezer forintot érő fekvőséget közel 

120 ezer forintnyi adóssággal terhelte meg.114

A jobbágyfelszabadítás után Dőry Mihály tulajdonában az 

allódium,  összesen  körülbelül  300  hold  maradt115.  A 

jobbágytelkek és a hozzákapcsolódó szolgáltatások elvesztéséért – 

mint tudjuk – az állam ugyan kárpótlást fizetett, Mihály azonban 

ehhez sem juthatott hozzá, mivel a részletekben utalt összeget a 

fennálló tartozások kiegyenlítésére egyenesen a Styrum alapítvány 

számlájára  fizették.116 A  veszteségeket  tovább  növelte,  hogy 

időközben  az  idősebb  testvér,  Imre  is  pert  indított,  és 

visszaszerezte  a  korábban Sándor  és  Mihály  által  haszonbérben 

művelt zálogbirtokát.117

Dőry Mihály  hamarosan  bekövetkező  bukásának azonban 

nemcsak  ez  és  nem  is  elsősorban  ez  az  oka.  Sokkal  nagyobb 

súllyal esett latba, hogy megmaradt birtokait sem volt képes a kor 

követelményeinek  megfelelő  kapitalista  üzemmé  átalakítani. 

Szeszgyár  alapítási  kísérlete  is  csupán  szánalmas  próbálkozás 

maradt, ami haszon helyett újabb veszteségeket termelt, jelentős 

mértékben hozzájárulva a végső összeomláshoz. 118.

1859-ben  a  megyehatóság  bizalmasan  arról  értesítette  a 

Styrum alapítványt,  hogy  Dőry  Mihály  teljesen  eladósodott  és, 

hogy a bonyhádi szolgabíróságon máris  több végrehajtási  ügyet 

tárgyalnak  ellene.  Kifizetetlen  számlák  miatt  paksi,  tolnai, 

bonyhádi,  pécsi  kereskedők  nyújtották  be  keresetüket,  és 

114 TMÖL PP III/107/1855.
115 TMÖL Földmérési igazg. 1. dob.
116 TMÖL TTI III/72/1859.
117 TMÖL TKPT III/62/ 1861.
118 TMÖL Dőry M-né i. 3. dob. férjétől, 1855.júl.25.
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jelentkeztek  az  olyan  hitelezők,  mint  a  Styrum-Limburg 

alapítvány,  a  Pécsi  Takarékpénztár,  a  zombai  gyámpénztár  és 

magánszemélyek  is  –  többek  között  Dőry  Frigyes  –,  hogy 

tőkéjüket  és  azok  kamatait  biztosítsák.119Dőry  Mihály  azonban 

még  most  sem  jelentett  csődöt,  újabb  kölcsönökkel,  illetve  az 

ellene  folyó  végrehajtási  ügyekben  tett  fellebbezésekkel  a 

túlélésre  játszott.  Ellenkereseteket  fogalmazott,  súlyos 

uzsoráskodásra  hivatkozott  azt  állítván,  hogy  a  kötelezőben 

feltüntetett  öt  százalékos  kamat  helyett  a  valóságban  12%-ot 

fizetett.  A  kor  viszonyait  ismerve  a  nagyfokú  pénzszűke  miatt 

állítása  akár  igaz  is  lehetett,  bizonyítani  persze  –  a  dolog 

természetéből adódóan – nem tudta. Halogató taktikájával hosszú 

távon  a  legtöbbet  végül  magának  ártott.  1863-ra  már  minden 

rendelkezésre  álló  lehetőséget  kimerített,  nem  maradt  más 

választása, mint a birtok eladása. Végül csak annyit ért el, hogy a 

vételárból még hitelezőit sem tudta teljesen kifizetni, ahogy ő írta 

„számos becsületes, de mégis tetemes tartozása” maradt.120 

Dőry Mihály csődhöz vezető életútjában számos olyan elem 

található, amely e körhöz tartozó más családoknak is sajátja. Ezek 

közé sorolandó a viszonylag csekély, csupán néhány száz holdra 

tehető birtokállomány, az évtizedes múltra visszatekintő, örökölt 

adósságok,  amelyeket  újonnan  felvett  hitelek  egészítettek  ki, 

valamint  az  szabad  versenyes  kapitalizmustól  teljesen  idegen 

mentalitás,  amely  a  megváltozott  kor  követelményeihez  való 

igazodásnak legfeljebb ha felszínes, külső jegyeit mutatta, mit sem 

értve  a  rendszer  haszonelvűségre  épülő  lényegéből.  A  Dőry 

119 TMÖL  Tsz.i.1862/III/201; 1862/III/612; 1865/III/187;Tsz. jkv.1861/439; 1861/670; 
1862/14; 1862/107.
120 TMÖL Dőry M-né i. 3. dob. férjétől, é.n.
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Mihály-féle  típusok  voltak  az  átalakulás  első  vesztesei,  mivel 

tartalékok híján a fellépő pénzügyi nehézségeknek az egész birtok 

áldozatul esett. E típushoz sorolható többek között Dőry Géza is, 

aki  Mihályhoz  hasonlóan  csupán  néhány  száz  hold,  adóssággal 

terhelt földet vett át atyai örökségként. Három év rossz termése 

után 1865-re fizetésképtelenné válik, kénytelen csődöt kérni maga 

ellen,  az  eljárás  befejeződését  követően  pedig  semmije  sem 

maradt.121 Amerikáig  menekül,  ott  próbál  szerencsét,  nem  sok 

sikerrel.122 Fenti példáinkhoz képest kedvezőbb helyzetben voltak 

azok a birtokosok, akiknek szorult helyzetükben még volt mihez 

nyúlniuk  a  birtok  egy  részének  eladásával  hosszabb  rövidebb 

időszakra konszolidálni tudták helyzetük, megteremtve ezzel egy 

esetleges kibontakozás lehetőségét is. Az uradalmak centrumától 

távolabb eső, kisebb birtoktestek értékesítése a magyarázat arra a 

jelenségre,  hogy  a  birtokállomány  zsugorodása  messze 

meghaladta a birtokosok számának a csökkenését.

Dőry Mihály bukását követően nem sokkal a csődök újabb 

hulláma érte el a családot, ezúttal nem kímélve a nemzetség jobb 

módú  tagjait  sem.  A  fellépő  pénzügyi  nehézségek  nyomán 

vagyonbukottá vált báró Dőry Lajos, Dőry Károly, Dőry Gyula, 

Dőry Ödön, és kis híján erre a sorsra jutott Frigyes testvére, Lajos 

is. Megmenekülését végül annak szerződésnek köszönhette, amit 

fivérével  valamint  Schöberl  Ferenccel  együtt  1861-ben  a 

dombóvári uradalom bérletére kötött.123 

A  Tolna  megyében  rendelkezésre  álló  adatok  nem teszik 

lehetővé  a  középbirtokos  nemesség  veszteségeinek  akár  csak 

121 TMÖL Tsz. i. 1865/VII./840.
122 TMÖL Dőry M.i. 5. dob. Hainer Ignáctól
123 TMÖL Tsz.i. 1865/VII/840
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becsült  számszerűsítését  sem.  A  Keleti  Károly  számításainál 

használt  módszer  esetünkben  nem  alkalmazható,  mivel  a 

rendelkezésre  álló  statisztikák  a  köznemesi  réteget  egységes 

egészként  kezelik,  nem  téve  különbséget  a  csekély  vagyonú 

kisnemesség és a gazdasági, társadalmi helyzetében, presztízsében 

ettől  jelentősen  eltérő  középbirtokos  nemesség  között.  Egzakt 

számok  hiányában  csupán  annyit  állapíthatunk  meg,  hogy  a 

változásokkal járó átalakulás negatív hatásai alól egyetlen Tolna 

megyei  család  sem  volt  képes  teljesen  kivonni  magát.  A 

fenyegetettség érzése mindennapi valóság, a kétségkívül meglevő 

egyéni  sikerekre  pedig  árnyékot  vet,  hogy  a  közvetlen 

környezetben mindig akad valaki, aki a lecsúszás bélyegét viseli 

magán.

 Gindly  Rudolf  teljesítménye  –  mint  láttuk  –  imponáló, 

közvetlen rokonságában azonban számos aggodalomra okot adó 

jel  akadt.  Id.  Csapó  Vilmos  már  az  1848-as  változások  előtt 

gyakorlatilag tönkre ment,  a nemzetőrség őrnagyaként Ozoránál 

kiemelkedő sikereket elérő katona a gazdálkodáshoz ugyanis mit 

sem értett.  Dunaszentgyörgyi birtokát  70 ezer  forintnyi  tartozás 

fejében  1844-ben  zálogba  adni  kényszerült  rokonának,  Csapó 

Dánielnének. Hogy adósságait rendezhesse három év múlva áruba 

bocsátotta  birtokának jobbik felét,  több mint  1300 holdat.124.  A 

megmaradt rész rendkívül sivár képet mutatott, a gondozatlanság 

és az elhanyagoltság jelei  tapasztalhatók mindenütt.  Duna-töltés 

nem védi a birtokot, ezért sok helyütt mocsaras a táj, másutt kisült, 

száraz rét vagy legelő terpeszkedik, amihez csupán csekély nádlás, 

s  valamennyi  rossz,  kiöregedett  szőlő  társult.  Egy  1849-ből 

124 TMÖL PP III/1854/11.
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származó  felmérés  szerint  állatállomány  gyakorlatilag  nincs,  az 

épületek  elhanyagoltak.  A  per  tárgyává  tett  bizonytalan 

tulajdonjogi helyzet pedig csak tovább rontotta a birtok állagát.

A  bukás  szele  megérintette  egyébként  Gindly  Rudolf 

közvetlen szomszédjának, unokatestvérének hagyatékát is. Csapó 

Ida,  Dániel  egyetlen  örököse  meglehetősen  könnyelműen  élt. 

Nemeskéri  Kis  Pál  fiumei  kormányzó  feleségeként  a  társaság 

kedvence,  nagy  házat  visz  előbb  Bécsben,  majd  az  Adria-parti 

városban, vendégül látva a kor neves személyiségeit, Széchenyit 

és  Kossuthot  is,  s  mindemellett  lelkesen  jótékonykodik.  Az 

eredmény nem is maradt el, halála idején, 1856-ban a birtok már 

súlyosan terhelt,125 a végrendeletében tett különféle jótékony célú 

felajánlások pedig csak tovább rontották a helyzetet.126

A  szabadságharc  bukása  után  nehéz  helyzetbe  került 

Bezerédj  István  öccse,  Bezerédj  Pál  is,  miután  1847-ben  Bécs 

egyik külvárosában kétemeletes ingatlant vásárolt jórészt hitelre, 

melynek törlesztésére az 1850-es évek pénzszűkös világában nem 

volt  kellő  fedezete.  Az  eladó  sürgette  a  vételár  megfizetését, 

Bezerédj  azonban  fizetésképtelen  többek  közt  azért  is,  mivel 

Esterházy  Kázmérral  szembeni  követelését  maga  sem  tudta 

érvényesíteni. Ügyének megoldása érdekében a fiatal császárnál is 

eljárt,  aki  ugyan  kegyesen  fogadta,  kérvényét  azonban  nem 

szignálta.127 

Vizsoly  Gusztávot  arisztokrata  apósának,  id.  Zichy 

Lászlónak  1859-ben  bekövetkezett  csődje  érintette  közelről.  A 

gróf minden magáningósága árverés alá került, majd 1861 után az 

125 TMÖL Sztankovánszky cs. i. 19. dob. 77. pall.
126 TMÖL Sztankovánszky cs. i. 7. dob. 126. pall.
127 Bodnár, 1918. II. köt. 425. p.
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is világossá vált, hogy a felvett hitelek fedezésére még az apjától, 

Zichy Ferenctől  örökölt  hatalmas vagyon sem lesz elegendő. A 

csődtömegre  felügyelő  választmány  jegyzőkönyve  szerint  az 

összes  tartozás  meghaladta  az  1.800.000  forintot,  miközben  a 

teljes örökség kb. 800.000 forintot tett ki.128 Zichy Mária birtoka, 

Alsó-Pél  végül  mégis  megmenekült,  éppen Vizsoly  Gusztávnak 

köszönhetően, aki családja protestáns értékrendjét követve képes 

volt  életmódját  a  megváltozott  viszonyokhoz  igazítani.  Ahogy 

Széchenyi Sándor naplójában írta a család „egy roppant redukált  

házban, megtakarított filléreikkel és kuporgó élettel megtarthatta 

Pélt.”129

Az  1850-es  évek  viszonylagos  stabilizációját  követően  a 

gazdasági  hanyatlás  egyre  nyilvánvalóbb  jelei  mutatkoztak  az 

egykor  jómódú  középbirtokos  nemesség  soraiban.  Mindezek  a 

változások  nagymértékben  kihatottak  e  réteg  politikai 

kiútkeresésének kiegyezésig ívelő egyes állomásaira is.

2. A passzív ellenállás másfél évtizede

A világosi bukás után kiépülő önkényuralmi rendszerben a 

középbirtokos nemesség számára a deáki magatartásminta szolgált 

irányadóul.  A  Schmerlinggel  történt  nevezetes  levélváltást 

követően a passzív rezisztencia a politikai elit hivatalosan vallott 

programjává130,  egyben értékjelző normájává  vált.  Beksics  igazi 

indulattal ír mindazokról, akik hivatalt vállalva így vagy úgy, de a 

rendszer  kiszolgálóivá  váltak.  ”Megdöbbentő,  mégis  
128 TMÖL Széchenyi cs.i. 3. dob.37. pall.
129 TMÖL Széchenyi cs. i. 3. dob. 26. pall.
130 Deák, 2004. 33. p.
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tagadhatatlan  tény,  hogy  nem  százak,  hanem  ezrek  álltak  a 

magyar fajból a tényleges hatalom rendelkezésére.131  

Beksics  történetírói  indulatánál  a  korabeli  közvélemény 

nagyobb  megértést  tanúsított.  Maga  Deák  is,  aki  például 

helyeselte, hogy Szőgyény László részt vegyen a birodalmi tanács 

munkájában,  s  valószínűleg nem ítélte el  azokat  sem, akiket  az 

anyagi  szükség  kényszerített  valamilyen hivatalba.132 A kortársi 

vélekedés  tehát  nem  ítélte  meg  egységesen  az  önkényuralmi 

rendszerben szerepet vállalókat, hanem különbséget tett a szerint, 

hogy ki mikor, milyen okból, milyen posztot töltött be, és miként 

látta el vállalt feladatát. 

A  Bach  nevével  fémjelzett  magyarországi  kormányzat 

időszaka – mint ismeretes – három önálló periódusra osztható. A 

katonai kormányzat és a provizórium első éve alatt a rendszer – 

legalább is elvileg – még az oktrojált alkotmányon nyugodott, s 

csak  ezt  követően  épült  az  abszolutizmust  deklaráló  császári 

alapelvekre, végleges formát a definitívum idején nyerve.133 Ez a 

közjogi  helyzetben  meglevő,  inkább  csak  elvi,  mint  gyakorlati 

különbség  is  magyarázza,  hogy  az  első  időszakban  hivatalt 

vállalók nem feltétlen estek olyan szigorú elbírálás alá, mint a már 

kialakult rendszerben szolgálók. 

A katonai kormányzat és az átmenet időszakában a Tolna 

megyei tisztségviselők sorában felbukkant néhány olyan személy 

neve, akik a kiegyezés utáni közélet fontos szereplőivé válhattak. 

A  majdani  Deák-párt  megyei  elnöke,  Dőry  Frigyes  a  katonai 

kormányzat  idején  a  Szekszárdon  létesített  törvényszék 

131 Beksics, 1898. 472. p.
132 Deák, 2004. 36. p.
133 Sashegyi, 1965. 28. p.
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táblabírája,  Vizsolyi  Gusztáv,  a  Deák-párt  országosan  elismert 

alakja, 1850-ben a simontornyai kerület főbírája, de hivatalt vállalt 

Szluha  Benedek  és  Szeniczei  Ferenc  is.134 Ürményi  József  sem 

mondott  nemet  Geringer  felkérésére,  hogy  vállalja  a  fehérvári 

kerületi  főbiztos  posztját,  bár  utóbb  lemondott  megbízatásáról, 

mivel  nem  értett  egyet  a  birodalmi  kormányzat  által  tervezett 

igazgatási reformokkal.135 

E szereplők magatartása az átmeneti időszak sajátja, melyet 

legfőképp  a  helyzet  bizonytalansága  motivált,  háttérben  a 

Habsburg birodalom jövendő berendezkedését megszabni kívánó, 

különféle  irányzatok  közötti  hatalmi  harcokkal.  A  mintegy  két 

esztendeig  tartó  küzdelem gyakorlatilag 1851 végére lezárult,  a 

centralizációt  az  abszolutizmussal  összekötő  schwarzenbergi 

elképzelés győzelmét követően pedig már nem volt kétséges, hogy 

a  „jogeljátszó” nemzet számára az önrendelkezésnek semmiféle 

tere sem nyílhat.

 A középbirtokos nemesség közvéleményt formáló része ezt 

követően Tolna megyében visszavonult a közügyektől, tehette ezt 

annál inkább, hiszen az 1850-es évek első fele e réteg ideiglenes 

gazdasági  stabilizációját  hozta.  Anyagi  szükség  ebben  az 

időszakban  kevésbé,  inkább  a  karriervágy  hajtott  embereket  a 

szemben  álló  táborba.  A  politikai  okok  mellett  a  szerepében 

megváltozott  megye  is  arra  ösztönözte  a  nemességet,  hogy 

háttérbe vonuljon. A tisztségviselők tisztviselőkké váltak, a megye 

hivatallá  alakult  választott  közszereplők  helyett  bármikor 

felmenthető, áthelyezhető hivatalnokokkal, akik felsőutasításokat 

134 Horváth, 1983. 172. p. 190. p., Horváth, 1978. 192-193.p.
135 Sashegyi, 1965. 253. p.
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hajtanak  végre.  Szó  sincs  már  szabad  cselekvési  térről,  s  ez 

legalább  olyan  fájdalmas  lehetett,  mint  a  nemzeti  függetlenség 

elvesztése,  sőt  ez  utóbbit  részben  az  előbbin  keresztül  élhették 

meg.

A passzív ellenállás kiterjedtségének mértékéről egyébként 

nem  könnyű  objektív  képet  alkotnunk.  Kétségtelen,  hogy  a 

középbirtokos  nemességnek  volt  egy  viszonylag  szűk  rétege, 

amely  a  Habsburg-ház  elkötelezett  híveként  kezdettől  fogva, 

kitartó következetességgel az önkényuralom mellé állt. Hasonlóan 

tiszta  képlet  az  emigránsoké  is,  illetve  mindazoké,  akik  1849 

trónfosztáshoz  vezető  radikalizmusát  tevékenyen  felvállalták.  A 

helyzet különlegessége, hogy az így kialakuló erővonalak gyakran 

családokat osztottak meg, hogy milyen mértékben, arra  legjobb 

példával a Perczel-nemzetség szolgál. 

A  reformkori  küzdelmek  során  a  Perczelek  többsége  a 

konzervatívok  oldalán  állt,  láttuk,  Mór  is  csak  utóbb  került  a 

reformerek  táborába.  A forradalom hatására  a  családtagok útjai 

még  élesebben  különváltak:  Mór  és  Miklós  a  magyar 

szabadságharc  katonájaként  vált  országosan  ismertté,  Ferenc 

Budavár  ostromakor  halt  hősi  halát,  jogvégzett  testvéreik, 

rokonaik többsége viszont nemcsak hogy nem vállalt közösséget a 

nemzeti  függetlenség ügyével,  hanem látványos módon a másik 

oldalra is állt. Imre, aki az 1830-as években gyors megyei karriert 

követően a helytartótanács titoknokaként tevékenykedett, Baranya 

megszállása után elfogadta Nugent császári tábornok felkérését az 

alispáni tisztség ellátására. Karrierje érdekében az udvar számára 

rosszul csengő nevét is megváltoztatta, kinevezési okmányát már 

Bonyhády  Imreként  vette  kézbe.  Császárhű  magatartásának 
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köszönhetően  később  Baranya  vármegye  törvényszéki  elnöke, 

majd  1851-től  Szolnok  megyefőnöke  lesz,  munkája 

elismeréseként pedig két év múlva helytartósági tanácsosi címet 

kapott.136 Fő  vonásaiban  Imre  példáját  követi  István  és  Gyula 

életútja  is.  Nevüket  megváltoztatva  mindketten  megyefőnöki 

funkcióba  jutottak,  előbbi  Csongrád,  illetve  Bács-Kiskun-,  az 

utóbbi Békés és Csanád, majd pedig Vas vármegyében.137

A  Perczeleket  megosztó  szélsőséges  életutak  a 

középbirtokos  nemesség  többségét  azonban  nem  jellemezték  – 

általában sem, Tolnában pedig különösen nem. Zömük távol állt 

bármiféle radikalizmustól, magatartásukat sokkal inkább egyfajta 

realitásokkal  számoló,  óvatos  mértékletesség  határozta  meg.  E 

magatartásmodell  egyik  jellegzetes  megtestesítője 

Sztankovánszky Imre, aki Bezerédj István és Csapó Dániel mellett 

a reformkori liberális ellenzék meghatározó alakjaként tűnt fel a 

megye  politikai  életében.  E  szerepvállalásának  logikus 

következménye, hogy 1848 tavaszán őt nevezték ki a konzervatív 

beállítottságú  Ürményi  József  helyébe  Tolna  főispánjának. 

Vezetése alatt, ha csak néhány hónapra is, a megye korábban nem 

tapasztalt egységbe tömörült. A konzervatívok csatlakozásában az 

új  helyzet  szülte  politikai  ésszerűségen  túl  Sztankovánszky 

kiegyensúlyozó képessége is szerepet játszott. A gazdálkodóként 

is sikeres főispán a polgári átalakulás elkötelezett híve, a Jellasics 

ellen  induló  nemzetőrség  szervezője,  az  ozorai  diadal  részese, 

akitől azonban távol állt bármiféle kalandorság, felelős vezetőként 

mindenekelőtt  a  közrend és nyugalom fenntartását  tartotta szem 

136 Dobos, 2001. 142. p. 
137 Dobos, 2001. 138. 144. p.
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előtt. A császári csapatok közeledtével Nugent felhívásának eleget 

téve,  visszahívta  a  Baranyában  gyülekező  nemzetőröket,  majd 

Augusz felkérésére  elvállalta annak a bizottmányi  gyűlésnek az 

elnökletét,  amelyet  a megye Ferenc Józsefnek küldendő hódoló 

feliratának  elfogadása  céljából  hívtak  össze  138 .  Az  Olmützbe 

továbított  hűségnyilatkozat  elismerte  Ferenc  Józsefnek  a 

pragmatica  sanctioban  megállapított  rend  szerinti  örökösödési 

jogát, ugyanakkor kifejezte azt a hitét, hogy „  megkoronázandó 

Apostoli Királyunk viszont a magyar nemzetnek országos önálló 

létét  és  polgári  alkotmányát  jogai  és  különösen az  1848-ik  évi  

törvényeivel  ugyan  azon  pagmatica  sanctio  3-ik  cikkelye  

értelmében szentül fenntartandja.” 139 

E mérsékelt hangvételű nyilatkozat, amely a továbbiakban 

hosszasan  taglalta  megye  közönségének  béke  iránti  vágyát,  a 

résztvevők  többségének  véleményét  tükrözte,  s  csak  egyetlen 

hozzászóló akadt, aki a Nugenttal szembeni fegyveres ellenállás 

mellett  érvelt.  Az  utcán  igaz,  más  a  hangulat,  a  megyeháza 

udvarán  összegyűlt  tömeg  Kossuthot  éltetve  kántált  a  haza 

védelmében a császári erők elleni fellépés mellett. Az utcai tömeg 

radikalizmusa  a  megyeházán  ülő  döntéshozókra  legfeljebb  csak 

annyiban  hatott,  hogy  még  inkább  megerősítette  őket  a  fenti 

tartalmú felirat elfogadásában.140  Sztankovánszkyt később egy a 

forradalom  történetéről  szóló  történeti  munka  a  hős  ellenálló 

szerepében  próbálta  feltüntetni,  az  érintett  maga  azonban 

helyreigazítás  kért,  mert  mint  írja,  nem  hogy  nem  szervezett 

ellenállást a megyét elfoglaló osztrák hadtesttel szemben, hanem 

138 K.Balog, 1978. 501-503. p.
139 TMÖL kjkv. 1849. febr. 9.
140 K.Balog, 1978. 509. p.
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ennek épp az ellenkezője tette,  „amivel a megyét érhető súlyos 

következményeket el lehetett kerülni.”141

Sztankovánszky  forradalom  és  szabadságharc  ideje  alatti 

tevékenységének  jellegét  jól  mutatja  az  udvar  vele  szemben 

tanúsított  magatartása  is.  Az  egykori  tisztségének  szóló 

automatizmus  révén,  amiatt,  hogy  a  magyar  országgyűlés 

feloszlatása  utáni  politikai  tevékenység  már  törvénytelennek 

számított,142birtokait zár alá vették, és 1850-ben hadbíróság elé is 

állították, de gyorsan tisztázni tudta magát,  az eljárást rövid idő 

múlva  megszüntették  ellene.143 A  gyors  felmentő  ítéletben 

vélhetően az is szerepet játszott,  hogy Sztankovánszky látva  „a 

hadviselés  váratlanul  sebes,  komolyabb  fordúlatát”  1849 július 

25-én lemondott  főispáni  tisztségéről,  azzal  indokolva döntését, 

hogy  maga  csak  azért  vállalt  szerepet  hogy  a  „beligazgatás” 

feladatát  elássa  és  ezzel  az  anarchikus  merényleteknek  gátat 

vessen.144 

Az 1849 júniusában felálló tisztikar névsorán végigtekintve 

egyébként  szembetűnő,  hogy  az  alispáni  tisztséget  felvállaló 

Perczel Béla kivételével, gyakorlatilag hiányoznak a megye életét 

korábban  meghatározó  családnevek.145 E  jelenség  megítélésünk 

szerint  újabb  bizonyítékkal  szolgál  arra  nézve,  hogy  a  Tolna 

megyei  középbirtokos  nemesség  zöme  nem  azonosult  1849 

trónfosztáshoz  vezető  radikalizmusával,  de  természetesen  nem 

tudta  elfogadni  Ferenc  József  nemzeti  önrendelkezést,  megyei 

autonómiát  megsemmisítő  rendszerét  sem.  Nem  támadt  ellene, 

141 TMÖL Sztankovánszky cs. i. 20. dob. 96. pall.
142 Deák, 2004. 33. p.
143 TMÖL Sztankovánszky cs. i. 19. dob. 81. pall., 18. dob. 50. pall.
144 TMÖL Sztankovánszky cs. i. főispáni i. 1849. júl. 25.
145 TMÖL kjkv. 1849. jún. 12.
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Noszlopy Gáspár szabad csapatokat szervező akciója idegen tőle, 

túlélni  akarja  csupán,  birtokára  húzódva  kivárni,  hogy  az 

alkotmányos rend újra helyre álljon. 

Az  1850-es  években  a  középbirtokos  nemesség  kiszorult 

hatalmának  egykori  fellegvárából,  a  megyéből,  annál  inkább, 

hiszen  a  hagyományos  értelemben  vett  vármegye  gyakorlatilag 

megszűnt.  Az  udvar  beolvasztó  törekvéseinek  megfelelően  a 

birodalom  egészében  azonos  alapelvekre  épülő,  egységes 

közigazgatást  vezettek  be.  A  Sylvester-pátensben  foglaltaknak 

megfelelően a végrehajtó hatalom legfőbb birtokosa a császár, a 

miniszterek a legalsóbb hivatalnokig közvetve vagy közvetlenül 

az  uralkodónak  felelősek.  A  magyar  királyságot  mint 

koronatartományt  öt  kerületre  osztották,  amelyek  7-10  megyét 

foglaltak magukban. Tolnát a Sopron központú kerületbe sorolták 

A megyék élére megyefőnököket állítottak, akiknek hatósága alá 

rendelték  a  járásokat.146  A  központi  akarat  érvényesítése 

érdekében  a  rendi,  patriarkális  elemeket  felmutató  igazgatással 

szemben egy hatékonyabb, professzionális rendszert valósítottak 

meg.  Ennek  egyik  fontos  eleme  a  foglalkozását  hivatásszerűen 

űző,  képzett,  jól  fizetett,  a  mindenkori  hatalmat  kiszolgáló 

tisztviselői kar. 

A rendi igazgatás korában – mint láttuk – már megjelentek 

a  bürokrácia  egyes  elemei,  a  rendszer  egésze  azonban  sokkal 

inkább a  megyei  nemesség  hatalmi  igényeinek,  mint  a  modern 

igazgatás  követelményeinek  felelt  meg.  A  megye  és  a  járások 

vezetése  a  reformkori  Tolnában  a  tekintélyes  középbirtokos 

családok privilégiuma, bár az első változások itt is érzékelhetők. 

146 Csizmadia , 1976. 88-89. p.
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Az  1840-es  évek  elején   a  bekövetkezett  konzervatív  fordulat 

részeként  korábban  ismeretlen  nevek  jelentek  meg  magas 

posztokon.  Ekkor  került  a  dunaföldvári  járás  élére  Moravchik 

András,  a  dombóváriéra  Berecz  Mihály,  a  főjegyzői  székbe 

Hegyessy János.147

A történeti szakirodalomban hosszú ideig szinte közhelynek 

számított  az  a  megállapítás,  mely  szerint  a  Bach  korszak 

magyarországi  igazgatására  az  osztrák  és  cseh  Beamterek 

túlsúlyos jelenléte nyomta rá a bélyegét. Benedek Gábor alapvető 

vizsgálatának  köszönhetően  ma  már  tudjuk,  hogy  tényleges 

számarányuk  a  valóságban  jóval  kisebb,  mint  az  korábban 

feltételezhető volt. A bécsi Finanzarchivban fellelt szolgabírósági 

jegyzékek  tanúsága  szerint  a  járási  tisztviselőknek  72  %-a  a 

Magyar  Korona  országaiban  született,  s  mindössze  23  %-a 

származott  a  Lajtán  túlról.148 A  járási  vezetők  születési  hely 

szerinti megoszlása is hasonló arányokat mutatott. Benedek Gábor 

vizsgálatainak további eredménye az a megállapítás, mely szerint 

a szolgabírók több mint  fele,  53, 6 %-a nemesi  származású.149 

Adott  témánk  szempontjából  a  kérdés  persze  az,  hogy  a 

középbirtokos nemesség milyen arányban vállalt  részt  a járások 

vezetésében. A forrásadottságok miatt egzakt, statisztikai adatokra 

támaszkodó válasz a kérdésre nem adható. Elsősorban azért nem, 

mivel a rendelkezésre álló nemesi jegyzékek csupán a rendi állást 

rögzítik,  viszont  nem  szolgálnak  semmiféle  információval  az 

érintettek  valóságos  gazdasági,  társadalmi  státuszáról.  A 

147 Lásd 1.sz. melléklet. A táblázat összeállításához nyújtott segítségéért e helyütt is szeretnék 
köszönetet mondani Cserna Annának, a Tolna megyei Önkormányzati Levéltár 
igazgatóhelyettesének.
148 Benedek, 1997. 12-13. p.
149 Benedek, 1997. 34.p.
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szolgabírákról  készített  jegyzékekből  ennek  ellenére  is  néhány 

megállapítás  azért  levonható.  Megítélésünk szerint  jelzés értékű 

például önmagában az a tény, hogy e tisztet betöltők 46 %-a már 

nem nemesi származású, vagyis a nem nemesek hivatalviseléséről 

szóló  törvény  óta  eltelt  másfél  évtized  alatt  a  polgári  eredetű 

értelmiség a státuszok csaknem felét elfoglalta. Figyelemre méltó 

az  is,  hogy  a  jegyzékben  szereplő  tisztviselők  születési,  illetve 

szolgálati helye a magyar származásúak esetében is gyakran más 

megyében található. Ezek a jelek arra utalnak, hogy e tisztviselők 

zöme nem a jómódú középbirtokos családok tagjai köréből került 

ki.

Mindez  nem jelenti  azt,  hogy  ne  létezett  volna  bizonyos 

mértékű  kontinuitás  az  1848  előtti  és  a  Bach  korszakbeli 

tisztviselői  kar  között.  Egy  lassan  kibontakozó  folyamat 

eredményeként a megyei igazgatásban is kialakult számos olyan 

poszt,  amelyet  foglalkozásukat  hivatásként  űző  értelmiségiek 

töltöttek  be  már  az  1848-as  változásokat  megelőzően  is.  De  a 

kontinuitás  irányába  hatottak  az  időközben  lezajlott  gazdasági, 

társadalmi  változások  is.  Az  egykor  jómódú,  de  utóbb 

elszegényedő  nemesi  családok  tagjai  közül  is  egyre  többen 

vállaltak hivatalt pusztán azért, hogy megélhetésüket valamilyen 

módon biztosíthassák. Benedek Gábor vizsgálataiból tudjuk azt is, 

hogy  az  elemzése  körébe  vont  188  szolgabíró  négyötöde  1849 

előtt  kezdte  pályafutását.  Az  önkényuralom  időszaka  hivatali 

karrierjük  kiteljesedését  eredményezte,  a  hierarchiában  olyan 

magasra kerülhettek, ahova korábban csak kivételes szerencsének 

és képességeknek köszönhetően juthattak volna. 

65



A  reformkori  és  a  neoabszolutizmus  alatti  tisztikarok 

közötti  kontinuitás  meglétét  igazolják  Papp József  hat  megyére 

kiterjedő kutatásai  is.  Ugyanakkor felhívják arra is  a figyelmet, 

hogy  a  kontinuitás  országos  szinten  érvényesül,  mellette  egyes 

vármegyékben  radikális  elitcsere  következett  be.150 Tolna 

egyértelműen ez utóbbi kategóriába tartozik, az 1854 után felálló 

tisztikar teljes cserét jelentett a provizórium időszakához képest is. 

Az  öt  járás  közül  négy  élén  osztrák,  illetve  cseh  származású 

hivatalnok  állt,  az  ötödiket  pedig  egy  Pest  megyéből 

ideszármazott  személy  töltötte  be.151 A  jelenség  okára  nem 

találtunk  magyarázatot.  A  kötelező  német  nyelvismeret  a 

megnövekedett  kvalifikációs  követelmények  a  megyék  között 

meglevő különbségeket önmagukban nem indokolják. 

Bach rendszere 1860-ra megbukott. A Habsburg birodalom 

nemzetközi  elszigetelődése,  az  olasz  fronton  elszenvedett 

veresége komoly figyelmeztetés az udvar számára, annál inkább, 

mivel  a  hátország  is  forrongott,  egy  újabb  forradalom rémével 

fenyegetve  Ferenc  Józsefet.  Ebben  a  helyzetben  a  konzervatív 

arisztokrácia  elérkezettnek  látta  az  időt  saját  politikai 

elképzeléseinek megvalósítására, nevezetesen a forradalom előtti 

törvényhozási  és  közigazgatási  rendszer  újraélesztésére. 

Tárgyalásaik  végső  eredménye  az  a  dokumentum,  amit 

történetírásunk Októberi diploma néven tart számon.

Az alkotmányos föderalizmus irányába tett  elmozdulást  a 

konzervatívok  komoly  sikerként  könyvelték  el,  s  azt  remélték, 

hogy a tető alá hozott megegyezés széles körű elfogadtatást nyer a 

150 Papp, 2004, 58. p.
151  1. sz. melléklet
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magyar társadalomban. Apponyi György Sztankovánszky Imréhez 

címzett  levelében  a  következőket  írja  a  Bécsben  folytatott 

alkudozásról: „…élénk örömmel értettem szíves közlésedből, hogy 

Te kedves Barátom a bir. tanácsbeni működésünkkel meg voltál  

elégedve. Én a belépés és vitatkozás alatt kiállott lelki küzdelmek  

és  kínszenvedések  után  a  minden  reményemet  felül  haladott  

eredményben  találom igazolásomat.  ….Az  Oct.  20-át  megelőző 

események,  nem különben a  Diploma és  ezt  kísérő  kéziratok  – 

minden  hiányok  mellett  –  a  legszebb  reménnyel  töltötték  el  

keblemet….  Soha  nem számítottam arra,  hogy  a  birodalomnak 

súlypontját szeretett hazánk fogja képezni, hogy szavunk eldöntő 

lesz  a  birodalomnak  minden  ügyeiben.  Ez  kezünkben  van,  ha 

erővel  nem  taszítjuk  el  tőlünk  a  békés  úton  megnyerhető  

diadalt.152"

A konzervatívok  műhelyében  született  kibontakozási  terv 

fogadtatása  azonban  korántsem  olyan  pozitív,  mint  alkotóik 

remélték  volna.  Az elért  eredmények bár  reményt  keltettek,  de 

kétségeket  is  ébresztettek  a  48-as  vívmányokhoz  ragaszkodó 

középbirtokos nemesség többségében. A megyék szervezése során 

már  az  első  lépéseknél  jól  érzékelhető  ez  a  bizonytalanságot 

tükröző  kettősség:  a  konzervatívok  nagy  csalódására  például  a 

kinevezett főispánok közül jó néhányan lemondtak a megtisztelő 

megbízatásról.  Közéjük  tartozott  a  Tolna  élére  kiszemelt 

Sztankovánszky  Imre  is,  aki  hosszas  győzködés  után  végül 

visszavonta  lemondását.153 Az  alkotmányos  kibontakozás 

lehetőségével  kapcsolatos  kétségeket  Bartal  György  a 

152 TMÖL  Sztankovánszky cs. i. 19. dob. 
153 Szabad, 1969. 92. p.
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következőképpen  fogalmazta  meg  Sztankovánszky  Imréhez  írt 

levelében:  „Az  én  óhajtásom  is  az,  hogy  a  Te  helyes  

tapintatodnak, tekintélyednek sikerüljön a megyét arra az irányba 

juttatni,  mely  a  jelen  válságos  helyzetben  minden  túlzásoktól  

menten  vezethet  a  kikerülhetetlen  bonyodalmaknak  egyedüli  

mentő révébe az országgyűlés elé. Én igen kevés anyagot találok e  

czélra,  megyetársaim  gondolkozásában,  saját  csekély 

befolyásomat minden esetre arra fordítandom, hogy a megye és  

vele Te annak szeretett főkormányzója, ha nem is dicsőséggel de 

becsülettel hatolhasson ki a tömkelegből, melybe bennünket teljes 

meggyőződésem  szerint,  csakis  az  ókonzervatív  pártnak  önző,  

hamis alapokra fektetett számítása hozott. Azt látom, hogy reánk  

hárították a nemzet irányában azon szerepet, mellyel ők Bécsben 

a birodalmi tanácsban önfeláldozással teljesítetek: a gesztenyének 

a parázsból való kikaparását. Adja Isten, hogy kacsóinkat meg ne 

égessük.”154

Tolnában a megyei  állandó bizottmány 1861. január 7-én 

alakult meg, a többi megyéhez képest viszonylag későn, hiszen a 

bizottmányok  zöme  már  december  folyamán  megtartotta  első 

ülését155.  A  testület  801  választott  tagból  állt,  ami  később  57 

rendszeresített  állásban  levő  és  35  tiszteletbeli  tisztviselővel 

egészült  ki,  akik  szintén  szavazati  joggal  rendelkeztek.  A nagy 

létszámú bizottmányon belül a középbirtokosok súlya biztosított: 

Zombán  27 választott  tag közül  16 Dőry,  Bonyhádon 30-ból  8 

Perczel, Hídvégen, 6 tagból 4 Jeszenszky.156

154 TMÖL Sztankovánszky cs. i. 19. dob. 65. pall.
155 Szabad, 1969. 166.p.
156 Horváth, 1978. 191. p.
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A főispán beiktatása ünnepélyes keretek között  zajlott,  az 

ülés  alaphangulatára  Sztankovánszky  megbékélést  sugalló 

beszéde  nyomta  rá  a  bélyegét.  Szólt  az  elmúlt  „szerencsétlen” 

tizenegy év veszteségeiről, a közéletben korábban aktív szerepet 

vállaló Dőryk, Perczelek, Forsterek, Kornisok haláláról és arról a 

súlyos  csapásról,  amit  Bezerédj  István  elvesztése  jelentett. 

Röviden megemlékezett  azokról  is,  akiket  a  „közelebb uralgott  

idegen  kormányrendszer”  idegenített  el:  „ők  megbélyegezve  

nincsenek,  előbb  utóbb  hivatalos  körünkbe  visszafogadhatók 

lennének”157 Ennek  azonban  még  nem érkezett  el  az  ideje,  az 

újonnan  alakuló  önkormányzat  vezetésében  most  azokra 

számítanak,  akiknek  „szeplőtelen a múltjuk” és  tapasztalatuk  is 

elegendő a felelősségteljes pozíciók betöltéséhez. A középbirtokos 

nemesség prominens képviselőin túl Sztankovánszky számított az 

értelmiség jeleseire is, a nép egyszerű fiaitól pedig azt várta, hogy 

az  1848-ban  nekik  juttatott  politikai  jogokra  értelmileg  és 

erkölcsileg elég érettnek bizonyuljanak.158 

Az  alakuló  ülés  másik  szónoka  ifj.  Bartal  György,  aki 

Bezerédj  István  tanítványaként  az  1840-es  évek elején  került  a 

liberális  eszmék  hatása  alá.  A  forradalmat  minden 

következményével  együtt  vállalta,  a  Batthyány-kormány 

lemondása után tagja a honvédelmi bizottmánynak, a kormánnyal 

együtt  Debrecenbe  menekült,  a  pénzügyminisztérium 

osztályfőnökévé  nevezték  ki.  Később  annak  a 

kormányküldöttségnek  a  tagjává  választották,  amely  Aradon  a 

kapitulációs feltételekről tárgyalt. A bukás után internálták, Pestre 

157 TMÖL Kjkv. 1861. 1.
158 TMÖL Kjkv. 1861. 1.
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került politikai fogolyként, felségárulás vádja miatt perbe fogták, 

csak apja befolyására szabadult, zár alá vett birtokait is ez után 

kapta  vissza.159 Az  önkényuralom  éveiben  hű  maradt  liberális 

eszméihez, a közügyektől visszavonulva Faddon gazdálkodott. Az 

Októberi  Diploma  kibocsátása  után  megpezsdülő  megyei 

közéletben viszont rögtön aktív szerepet vállalt.  Apjától örökölt 

faddi  birtoka  anyagi  függetlenséget,  politikai  múltja,  valamint 

Bezerédjhez és Sztankovánszkyhoz fűződő barátsága pedig súlyt 

és  tekintélyt  kölcsönzött  számára  a  középbirtokos  nemesség 

körében.  A  konzervatívok  műhelyében  született  kibontakozási 

tervet először – mint láttuk – szkepszissel fogadta, s alkotmányos 

aggályairól nem hallgatott az állandó bizottmány alakuló ülésén 

sem.  Reálpolitikusként  viszont  jól  látta,  hogy  a  diplomával 

felcsillanó  esélyt  nem  szabad  elhalasztani,  a  megyei 

önkormányzatoknak  minden  fenntartás  ellenére  is  meg  kell 

alakulniuk.160 Érvelése a deákihoz közeli, aki a konzervatívokkal 

szembeni távolságtartása ellenére ugyancsak támogatta a megyék 

újraszervezését.161

Az állandó bizottmány  felállását  követően a  legfontosabb 

feladat  a  tisztviselői  kar  megválasztása  volt.  Az  önkényuralom 

időszakának  közéleti  ernyedtségét  követően  tulajdonképpen 

meglepő, hogy a bizottsági tagok részéről meglehetősen csekély 

érdeklődés mutatkozott a tisztújító közgyűlés iránt. A bizottmány 

létszámához mért alacsony részvételi arány mellett azonban nem 

lehet nem észrevenni, hogy a megye legjelentősebb középbirtokos 

családjai,  ha  csak  egy  vagy  két  taggal  is,  de  többnyire 

159 Bartal, 1937. 128-129. p.
160 TMÖL Kjkv. 1861. 1.
161 Szabad, 1969. 93.p.
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képviseltették  magukat  az  új  tisztségviselők  megválasztására 

hivatott gyűlésen. Itt vannak a Dőryek, a Perczelek, s megjelent 

Bartal György, Magyary Kossa Sámuel, Csapó Vilmos, Szeniczei 

Ferenc. Kurcz György, Madarász József, Daróczy János és Szluha 

Benedek.162

A lezajlott tisztújítás sok tekintetben politikai állásfoglalás, 

kiállás a forradalom és szabadságharc mellett: az alispáni székbe 

egyhangú szavazással azt a Fördős Istvánt választották, aki 1849 

júniusában Perczel Béla mellett a másodalispáni posztot vállalta. 

A tisztség betöltésével kapcsolatban Perczel Béla neve csak azért 

nem  merült  fel,  mivel  ő  nem  sokkal  korábban  kormányzati 

tisztséget vállalt, a magyar helytartótanács tanácsosává nevezték 

ki,  a  közjogi  és  megyei  közigazgatási  ügyek vezetésével  bízták 

meg.163 Fördős megköszönve a bizalmat a tisztséget magas korára 

való  tekintettel  nem  vállalta,  maga  helyett  Bartal  Györgyöt 

ajánlotta, aki ellenszavazat nélkül el is nyerte a magas méltóságot. 

Fördős  visszalépése,  majd  Bartal  megválasztása  nyílván  nem 

spontán  reakció,  hanem előre  megtervezett  tudatos  koreográfia, 

melynek szimbolikus üzenete jól érthető. Mint ahogy világos az az 

állásfoglalás  is,  amit  a  bizottmány  Perczel  István  javaslatára  a 

kormányzattal  szembeni  magatartást  illetően  fogalmazott  meg: 

”Hogy  mi  akár  köz  akár  magánjogi  kérdésekben  csak  is  

alkotmányos  úton  keletkezett,  a  nemzetnek  beleegyezésén  és  

királyi  szentesítésén  egyaránt  alapuló  hazai  törvényeinket  

tekintjük jogérvényesnek; s azoknak csonkítatlan visszaállításához 

ragaszkodva, mindazt ami 1848 óta hozzájárulásunk nélkül utolsó 

162 TMÖL Kjkv. 1861. 2.
163 TMÖL Sztankovánszky cs. i. 19. dob. 65. pall.
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koronás  királyunk  V-ik  Ferdinánd  által  esküvel  erősített  

alkotmányos  törvényeink  által  történt,  törvényes  erő  nélkülinek 

tekintjük.”164

A  jelölt,  illetve  megválasztott  tisztségviselők  összetételét 

vizsgálva  jól  érzékelhető  az  a  magatartásbeli  változás,  amely 

először 1848-1849-ben volt tetten érhető. A jómódú középbirtokos 

nemesség nem vonult ugyan ki a megyéből, de észrevehetően teret 

engedett  a  más  társadalmi  csoportokból  érkező  feltörekvőknek 

olyan posztokon, amelyekre korábban csaknem kizárólagos igényt 

formált. Így fordulhatott elő, hogy 1849-ben a csupán néhány száz 

holddal  rendelkező  uzd-borjádi  birtokost,  Fördös  Istvánt 

választották  másodalispánná,  a  főszolgabírói  székeket  pedig 

csekély vagyonú birtokosok, illetve nemesi értelmiségiek töltötték 

be.  A  középbirtokos  réteg  önként  vállalt  háttérbe  húzódásának 

1849-ben  részben  a  konkrét  helyzethez  kötődő  politikai  okai 

voltak,  a  jelenség  maga  viszont  ezen  túl  mutató  tendencia 

részeként  értelmezhető.  1861-ben  a  középbirtokos  családok 

valamivel  nagyobb  arányban  képviseltették  magukat  a  megye 

vezető  tisztségviselői  körében,  mint  1849-ben,  részvételük 

azonban  korántsem  olyan  arányú,  mint  az  a  forradalom  előtti 

időszakban tapasztalható  volt.  A megválasztott  hat  főszolgabíró 

közül csak a bonyhádi járás első embere, Perczel Pál volt az, aki 

valóban a megyei elitbe tartozó családok egyikéből származott. A 

tiszteletbeli  tisztségviselők  névsora  viszont  igazán előkelő:  gróf 

Széchenyi  Sándor  mellett,  Dőryeket,  Csapókat,  Daróczyakat, 

Bernriedereket találhatunk közöttük.165 A középbirtokos családok 

164 TMÖL Kjkv. 1861. 8.
165 TMÖL Kjkv. 1861. 2.
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szerepvállalásában  bekövetkezett  változást  akkor  érzékeljük 

igazán,  ha  az  összehasonlítás  alapjául,  nem  a  konzervatívok 

megerősödését  tükröző  1848-as,  hanem  az  1836-ban  működő 

tisztikart választjuk.166

Az újonnan felálló tisztviselői  karba többen is  bekerültek 

azok közül, akik az önkényuralom időszakában is hivatalt viseltek. 

A  megye  főjegyzőjévé  választották  Vizsoly  Gusztávot,  Szluha 

Bendeknek jutott a simontornyai járásban az alszolgabírói poszt, 

levéltárosi,  illetve  irodaigazgatói  állásában  pedig  meghagyták 

Babits  Mihályt  és  Föglein  Mihályt.  A  közgyűlések  eljárása  az 

elnyomó  rendszerrel  együttműködők  elbírálásában  egyébként 

megosztott volt, miközben Baranya például elvi határozatot hozott 

arról,  hogy császári  tisztviselő a bizottmányba nem választható, 

sok más megye a tolnaihoz közeli gyakorlatot folytatott.167

A  48-as  alaphoz  való  ragaszkodásban  viszont  egységet 

mutattak  az  újraéledő  bizottmányok,  még  ha  a  megfogalmazás 

formájában árnyalatnyi különbségek is mutatkoztak. Tolnában az 

alispán,  Bartal  György  vezetésével  alakult  bizottság  a  megye 

újjászervezéséből adódó feladatok meghatározására. Az elkészült 

intézkedési terv, mely 11 pontban foglalta össze a legsürgősebb 

teendőket, mindenekelőtt az igazságszolgáltatás területén tervezett 

változtatások  kapcsán  fogalmazta  meg  a  48-as  törvények  iránti 

szilárd  elkötelezettségét.  „A  törvénytelenül  behozott  ausztriai  

polgári büntetőkönyv és perrendtartás – a törvénykezés alapjául 

nem  szolgálhat…..Az  idegen  befolyás  alatt  álló  megyei  

törvényszék fönn nem maradhat, az 1848 XI. tc. rendelése szerint 

166 Lásd 1. sz. melléklet
167 Szabad, 1969. 172. p.
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állandó  Törvényszék  állítandó  fel,  mely  az  igazságszolgáltatás,  

árva-,  büntető  és  telekkönyvi  ügyeket  vezeti”168 Az  intézkedési 

terv  keretében  határozat  született  a  pandúrok  intézményének 

újbóli  felállításáról,  a  községi  elöljárók  megválasztásáról, 

valamint  a  hivatalok  átvételéről,  kivéve  az  árvapénztárakat, 

melyeket  a  főispáni  utasítás  miatt  a  megyék  egyelőre  nem 

vehettek  saját  kezelésükbe.  Bartal  a  megyei  önkormányzat 

intézkedési tervben vázolt működésének költségeit 100 ezer forint 

körüli összegben határozta meg.169 A finanszírozás tekintetében az 

egyes  bizottmányok  eltérő  álláspontokat  fogalmaztak  meg.  A 

bihari  önkormányzat  önkéntes,  a  majdani  adókötelezettségbe 

beszámítandó előleg fizetésére szólította fel a lakosságot.  Heves 

megye az állami egyenes adónak 10, Tolna 20, Hont pedig 25 %-

át kívánta meg a megyei kiadások fedezésére.170

A  48-as  alapra  helyezkedő  megyék  magatartása  sejtette, 

hogy  a  konzervatívok  által  kidolgozott  tervezet  alapján  nem 

születik  megegyezés  az  udvarral.  Ferenc  József  január  16-i 

leiratában  a  bizottmányok  betiltását,  katonai  erő  alkalmazását 

helyezte kilátásba, amennyiben a megyék nem követik előírásait. 

Nevezetesen nem törlik az emigránsok nevét a bizottmányi tagok 

sorából, akadályozzák a régi adók behajtását, illetve újakat vetnek 

ki,  vagy  a  48-as  törvények  bármelyikét  „tettlegesen 

foganatosítják.”171

A megyék azonban ellenálltak, Tolna is, ahol Bartal György 

érvelését  követve  a  bizottmány  ugyancsak  nem  fogadta  el  a 

168 TMÖL Kjkv. 1861. 21.
169 TMÖL Kjkv. 1861. 21.
170 Szabad, 1969. 202. p.
171 TMÖL Kjkv. 67.
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császári  leiratot.  A közgyűlés tagjai nem törölték a bizottmányi 

tagok sorából a Bonyhádon megválasztott Perczel Mór és Miklós 

nevét,  azzal  az  indoklással,  hogy  bűnös  csak  az,  akit  „a 

törvénynek  rendes  útján  illetékes  bírája”  annak  talált.  Az 

adókulcs  megállapítása  tekintetében,  azzal  érvelt  Bartal,  hogy 

megállapítására csupán azért került sor, hogy a  „szabad ajánlási  

készségben senki önmagát ne terhelje túl.” Az elfogadott felirati 

javaslat további pontjai viszont azt sugallták, hogy a megalapozott 

alkotmányos  aggályok  ellenére  a  középbirtokos  réteg  hangadói 

még nem mondtak  le  teljesen  a  kibontakozás  esélyéről  sem.  A 

császári  adók  behajtásában  ugyan  nem  segédkeztek,  de 

ugyanakkor tartózkodtak a fennálló adó és katonakötelezettségek 

megtagadásától  is.172 A  kibontakozás  reményét  Bartalék 

mindenekelőtt az országgyűlés összehívásában látták. A februári 

pátens kapcsán kifogásolták ugyan, hogy a képviselőket nem a 48-

as törvény,  hanem az ez alapján készült  rendszabály alapján és 

nem Pestre, hanem Budára hívták össze, de nem zárkóztak el egy 

pillanatra sem a választásokon való részvételtől.173

A képviselőválasztások  a  megye  1848-ban kialakított  hat 

kerületében  rendben  lezajlottak.  A  bonyhádiak  Perczel  Mórt 

szerették  volna  követüknek,  a  tábornok  azonban  elhárította  az 

ajánlatot.  Ezt  követően  esett  a  választás  rokonára,  Perczel 

Vincére,  aki  48-ban  a  Baranya  megyei  mágocsi  kerületet 

képviselte  az  országgyűlésben,  melynek  mérsékelt  szárnyához 

tartozva, nem követte Kossuthot Debrecenbe.174 

172 TMÖL Kjkv. 1861. 67.
173 TMÖL Kjkv. 1861. 263.
174 Dobos, 2001. 459. p.
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A szakcsi kerületben Ürményi Józsefnek jutott a mandátum, 

a  volt  alnádornak,  Tolna  megye  egykori  főispánjának,  akit  a 

forradalmi  kormány  1849-ben  hazaárulónak  minősített.175 A 

konzervatív politikus az önkényuralom idején főbiztosi tisztséget 

vállalt, melyről azonban rövid idő után lemondott nem értve egyet 

a  birodalom  átalakítását  célzó  centralisztikus  elképzelésekkel. 

Ürményi egyik szerzője annak a petíciónak, melyet Ferenc József 

magyarországi látogatása során nyújtottak át az ország sarkalatos 

jogainak helyreállítása érdekében. 

A  kölesdi  kerület  választói  Perczel  Istvánt  juttatták  az 

április elejére összehívott  országgyűlésbe, azt a politikust,  aki a 

reformkori  csatározások  során  Dőry  Gáborral  együtt  a 

pecsovicsok  követeként  szerepelt  a  pozsonyi  diétán.  1848-ban 

szerepet  vállalt  a  megyei  nemzetőrség  szervezésében, 

osztályparancsnokként  tevékeny  részese  és  elismert  vezetője  az 

ozorai diadalnak.176

Az  1861-es  választásokon  a  megye  új  alispánja,  Bartal 

György a pincehelyi kerületben szerzett mandátumot, Pakson az 

itt  néhány száz holddal  rendelkező Kurcz György,  Szekszárdon 

pedig  az  önkényuralom  időszakában  rövid  ideig  ugyancsak 

szerepet vállaló Szluha Benedek.

A képviselők listáján végigtekintve megállapítható, hogy a 

megválasztottak politikai előéletük, felfogásuk alapján viszonylag 

széles  skálán  mozogtak,  melynek  egyik  pólusát  a  debreceni 

kormányt  felvállaló  Bartal,  a  másikat  a  49-ben  hazaárulónak 

minősített  Ürményi  József  alkotta.  1861-re  a  korábban 

175 Szabad, 1969. 19. p.
176 Dobos, 2001. 340-341. p.
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feloldhatatlannak  tűnő  ellentétek  felolvadni  látszottak,  abban  a 

részleteiben  ugyan  homályban  maradó  közös  akaratban,  mely 

Magyarország  alkotmányos  állásának  visszaszerzését  tűzte  ki 

célul.  Az  országgyűlési  vitában  a  dolgok  várt  logikája  is 

megbicsaklott  valamelyest  azzal,  hogy  a  konzervatív  oldalról 

induló  Perczelek  a  Határozati,  a  szabadságharc  végéig  kitartó 

Bartal Ürményi Józseffel egy táborban a Felirati Pártot támogatta. 

Az  országgyűlés  munkája  nem váltotta  be  a  hozzáfűzött 

reményeket, Ferenc József augusztus 22-i rendeletével világossá 

vált,  hogy  a  konzervatív  kiegyezési  kísérlet  megbukott.  Ami 

ezután következett, az a megyék rövid végjátéka csupán. Nem a 

szándék hiányzott, nem az elhatározás, hanem a megvalósításhoz 

szükséges eszközök.

Az  országgyűlés  feloszlatása  után  a  Tolna  megyei 

Bizottmány  is  határozatot  hozott  a  48-as  törvényekhez  való 

további  állhatatos  ragaszkodásáról  és  működésének  változatlan 

fenntartásáról.  A  realitások  azonban  már  a  határozathozatal 

pillanatában  mást  mutattak.  A  megyei  szükségletek  fedezésére 

hiányzott  a  pénz,  a  kivetett  háziadó  nem folyt  be  a  kívánatos 

mértékben. A kintlévőségek erőszakos behajtására a megye nem 

vállalkozott,  mivel  a  császári  adók  által  túlterhelt,  „régi  

vagyonosságában megkisebbített, a dohány szabad termelésében 

gátolt lakosságot újabb nélkülözéseknek kitenni nem akarta.”177Az 

önkéntes  adófizetésre  való  felszólítás  pedig  nem  hozott  átütő 

sikert. Az anyagi eszközök hiánya önmagában is ellehetetlenítette 

volna  az  önkormányzatok  működését,  és  az  udvar  erőszak 

alkalmazásától  sem rettent  vissza.  A  november  5-i  kancelláriai 

177 TMÖL Kjkv. 1861. 2244.
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rendelet  megjelenését  követően,  mely  a  megyegyűlések 

feloszlatásáról határozott, a Tolna megyei tisztikar is beszüntette 

működését.178

A  Schmerling  provizórium  idején  a  középbirtokos 

nemesség a deáki passzív rezisztencia politikájához tért vissza, a 

hirdetett  elvek  szintjén  feltétlenül,  a  gyakorlati  megvalósítást 

tekintve már kevésbé. Az alkotmányosan megválasztott  tisztikar 

lemondását követően az elszánás még szilárdnak tűnt, a főispánná 

kinevezett  Dőry  Gábornak  nem  kevés  gondot  okozott,  hogy  a 

közigazgatás  működtetéséhez  megfelelő  embereket  találjon.  „Ö 

Exellja azon keserű csalódással cáfolt hitben sietett  le a megye 

székhelyére:  hogy  tetszése  szerinti  tekintélyes  tisztikart  akadály 

nélkül  szerezendvén  kormányánál  a laconicus  jelentést  teheti:  

veni, vidi, vici!!!” Nem így történt. Az alkotmányos tisztikarból, –  

a salak kivételével – egyetlen egy sem találkozván, – ki a szent 

elvet  –  melyet  1861-ben  egyhangúlag  vallott  szennyes  

önérdekének  áldozatául  hozta  volna.”179 –  áll  a 

Sztankovánszkyhoz címzett egyik levélben. 1862 elején úgy tűnt, 

hogy Dőry Gábor kénytelen egy személyben betöltetni  a fő-  és 

alispáni posztot, mivel nem talált olyan vállalkozót a megyei elit 

tagjai között, aki a felkérést elfogadta volna, másra bízni viszont 

nem  akarta.  Inkább  vállalta  a  kettős  hivatalt,  másodalispáni 

rangban  helyettest  nevezve  ki  maga  mellé.  Az  alispáni  posztot 

csak 1862 augusztusában sikerült betöltenie, a széket Perczel Mór 

testvére,  Sándor  foglalta  el.  A  nemzetőrség  egykori 

dandárparancsnokának életútja tovább színesíti a családról eddig 

178 TMÖL Sztankovánszky cs. i. 19. dob. 70. pall.
179 TMÖL Sztankovánszky cs. i. 19. dob. 91. pall.
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kialakult  képet,  de  egyben  jelzi  is  a  középbirtokos  nemesség 

helyzetében  az  1860-as  évek  első  felében  bekövetkezett 

változásokat. Perczel Sándor a nemzetőr parancsnokként hősiesen 

harcolt, de Dunántúl osztrák megszállása után elhagyta a honvéd 

csapatokat, és a pesti Cs. Kir. Igazoló Bizottmány előtt tisztázta 

magát.  A szabadságharc leverése után visszavonult a közélettől, 

nem vállalt  hivatalt  és  nem változtatta  meg  a  nevét  sem,  mint 

ahogy  ezt  testvérei,  István  és  Imre  tették.  A  megyék 

újraszervezésekor hallatott ismét magáról,  a szekszárdi központi 

törvényszék bírájává nevezték ki. Ezt követően pályája meredeken 

ívelt  felfelé,  1862  februárjában  már  a  vármegyei  törvényszék 

ideiglenes  helyettes  elnöke,  augusztusban  pedig  elfoglalhatta 

Tolna alispáni  székét.180 Sándor  ezzel  a  rendszer  kiszolgálójává 

vált,  valószínűsíthetően  nem  meggyőződésből,  hanem  anyagi 

kényszerből,  amit  a  családra  általában  jellemző  karriervágy  is 

színezett.

 Az  1860-as  évek  első  felének  új  jelensége,  hogy  a  volt 

középbirtokos  nemesség  tagjai  sorából  egyre  többen 

kényszerülnek  meggyőződésük  ellenére  dönteni.  A  Perczel 

családból  Sándor  mellett  az  1861-ben  országgyűlési  követnek 

választott  Vince  is  hivatalt  vállalt,  hogy  családja  megélhetését 

biztosítsa. Nem volt más választása Dőry Mihálynak sem, miután 

– mint láttuk – valamennyi birtokát eladva teljesen vagyontalanná 

vált. Az egykor jobb időket megélt birtokos számára a kialakult 

helyzetben már nem a korábbi életszínvonal fenntartása, hanem a 

puszta fennmaradás volt a tét. Dőry Mihály, mint ezt feleségéhez 

írt  levele  tanúsítja,  mélységesen  szégyellte  kényszerűen  hozott 

180 Dobos, 2001. 431-432. p.
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döntését,  hogy  az  alkotmányos  rend  helyreállítása  előtt 

tisztviselői  státuszba  lépett. „Mai  inepéles  zajos  nap  midőn 

zászlók  loboktatása néptömeg zeneharsogása  mozgékonyá teszi  

ezen 4 év… alati síri csöndet írom ezen soraimat elsőbe is azon 

szomoru helyzetünkre több ízben említett mondásaim igazolásául  

emlékeztetve,  állásom  anyagilag  sulosabb,  melnek  folytán 

meggyőződésem ellenére hivatalt vállaltam.”181 

Az 1860-as évek közepére az egykor jómódú középbirtokos 

nemesség  tagjai  közül  jó  néhányan  kerültek  Dőry  Mihályéhoz 

hasonló lelkiismereti  konfliktusba,  melynek feloldására  egyetlen 

lehetséges megoldás kínálkozott, az udvarral való megegyezés. Ez 

a reálisan létező társadalmi igény, mint  tudjuk, szerepet játszott 

abban,  hogy  a  magyar  oldalon  egyre  erőteljesebbé  vált  a 

megegyezési  készség.  Az  európai  hatalmi  viszonyok  alakulása 

pedig  a  Habsburg  hatalom  számára  tette  egyre  sürgetőbbé  a 

magyar féllel való kiegyezést.

1865-re  helyzet  megérett  a  fordulatra,  Ferenc  József 

decemberre  összehívta  a  magyar  országgyűlést.  A  provizórium 

idején kinevezett főispánokat menesztették, Tolnában Dőry Gábor 

helyét  ismét  Sztankovánszky  Imre  foglalta  el,  akit  októberben 

1848 és 1860 után negyedszer neveztek ki főispánná. A hangulat 

várakozással teli, amibe némi aggodalom is vegyült, különösen az 

anyagi  helyzetében ekkora már  megrendült  birtokosok körében. 

Ez  a  sajátos,  kétségekkel  és  bizakodással  egyaránt  átszőtt 

lelkiállapot  jól  tükröződik  Dőry  Mihálynak  a  kiegyezési 

tárgyalások idején feleségéhez íródott leveleiben. A törvényszéki 

ülnök  a  fordulattól  egyrészt  helyzete  javulását  remélte,  abban 

181 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 3. dob. férjétől, 1865. 10. 12.
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bízott,  hogy  baráti,  rokoni  körének  aktívan  politizáló  tagjai 

pozícióba  kerülve,  tovább  segíthetik  pályáján,  másrészt  félt  is 

attól,  hogy a tárgyalások megakadása esetén újabb provizórium 

jöhet, ami bármilyen rövid idejű is legyen, számára katasztrofális 

következményekkel  járna,  hiszen  családja  mindennapi 

létfenntartása kerülne veszélybe.182 

Az 1867-ben felálló új tisztikar 1861-hez képest átalakult, 

de az állandóság jegyeit is sok tekintetben magán viselte. Számos 

ponton személyi  változás  történt,  de  jó  néhányan megmaradtak 

korábbi  helyükön,  vagy  előrébb  rukkoltak  a  ranglétrán.  Az 

alispáni  posztra,  Bartal  György  helyére  a  korábbi  főjegyző 

Vizsoly  Gusztáv  került.183 Bartal,  aki  először  az  1861-es 

országgyűlés vitái során keltett figyelmet, a megyei karrier helyett 

az  országos  politizálást  választotta:  1865-ben  a  helytartótanács 

elnökhelyettesévé nevezték ki.184

A  főszolgabírói  posztokon  viszont  a  völgységi  járás 

kivételével,  ahol  Perczel  Pált  jelölték  újra,  mindenütt  változás 

történt. Az átalakulás következtében a főszolgabírók körében újra 

megerősödtek  a  középbirtokos  nemesség  pozíciói,  mivel  négy 

járás élére e körből származók kerültek. Nem véletlen, hogy éppen 

a  szekszárdi  a  kivétel,  a  megyeszékhelyet  adó  járás,  amely 

tradicionálisan  erős  értelmiségi  réteggel  rendelkezett,  s  ahol  a 

középbirtok  aránya  soha  nem volt  meghatározó.  Kultúrtörténeti 

érdekesség,  hogy  itt  Kelemen  József  jó  nevű  ügyvédre,  Babits 

Mihály anyai nagyapjára esett a választás.

182 TMÖL Dőry M.-né i. 3. dob. férjétől, 1866 7. 7.; Dőry M.-né i. férjétől, 1866. 8. 11.
183 TMÖL Kjkv. 1867. 11.
184 Bartal, 1937. 131. p.
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Alkalmasak-e  a  Tolna  megyei  adatok  általánosítható 

következtetések levonására? A korlátok tudatosítása mellett  úgy 

vélem, hogy igen. A tanulságok megfogalmazásakor óvatosságra 

int bennünket a vizsgálatba vont személyek viszonylag szűk köre, 

az  a  körülmény,  hogy  adataink  egy  megyére  vonatkoznak, 

olyanra, amely csupán egy a lehetséges típusok közül, azzal a jól 

tapintható sajátossággal,  hogy itt az országos átlagot meghaladó 

számú  és  birtokállományú  középbirtokos  nemességgel  kell 

számolnunk a 18. század eleji újratelepülést követő időszakban. E 

sajátosságból  következik,  hogy  létezik  egy  olyan  tekintélyes 

vagyonnal  rendelkező  társadalmi  elit,  amely  a  megye  vezető 

tisztségeit  magának  tartotta  fenn,  a  bürokratizálódás  lassú 

folyamatában  pedig  csupán  az  alsóbb  posztokat  engedte  át 

mindazoknak, akik számára a megyei szolgálat már a megélhetés 

forrását is jelentette. Bizonyítható, hogy az elit körében hatott a 

Deák  által  megfogalmazott  magatartásminta,  az  elvárás  élő  a 

korszak  egészében,  a  nem megfelelés  szégyellnivaló  kudarc.  A 

társadalmi beágyazottságot, a társadalmi gyakorlat érvényesülését 

viszont már nehéz megítélni. Lehetséges mércéje a hivatalvállalás, 

a megyei tisztségek betöltéséhez való viszonyulás. E tekintetben 

azonban nem hagyható figyelmen kívül, hogy a vizsgálatba vont 

posztok, ezzel az érintett személyek száma csekély, kérdés, hogy 

az általuk képviselt magatartásmodell mennyire a réteg egészének 

sajátja.  A  passzív  ellenállás  problémájának  megértéséhez 

közelebb  visz,  ha  szétválasztjuk  a  társadalmi  elvárások  és  a 

gyakorlat  szintjét.  Ez  előbbi  esetben  az  elfogadottság  egészen 

biztosan  széles  körű,  a  nemzeti  elkötelezettségűek  körében 

általános,  a  gyakorlati  megvalósítás  során  azonban  az  elv  nem 
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egyszer  csorbát  szenved.  S  ezen  a  ponton  fontos  még  egy 

különbségtételt tennünk, arra a korábban elindult és már többször 

hivatkozott  folyamatra  utalva,  amelynek  során  a  megyei 

igazgatásba egyre többen vesznek részt olyan nemesi származású, 

középbirtokos családokból származó személyek,  akik számára a 

hivatal  már  rég  nem  úri  passzió,  nem  a  társadalmi  presztízs 

megjelenítési  formája,  hanem  a  kenyérkereset  nélkülözhetetlen 

forrása.  Esetükben  a  mozgástér  erősen  korlátozott,  a  választás 

igazi lehetősége fenn sem áll, magatartásuk társadalmi megítélése 

sem szigorú, eséllyel pályázhatnak állásra az alkotmányos keretek 

visszaállítása idején is. A helyzet elfogadása a Dőry Mihály-féle 

típusok  számára  a  legnehezebb,  akik  az  önkényuralom  első 

évtizedében  még  megfeleltek  a  társadalom és  a  maguk  által  is 

megfogalmazott  elvárásoknak,  később  viszont  anyagi 

kényszerűségből és meggyőződésük ellenére mégis csak hivatalt 

vállaltak. Az elvek és a gyakorlat összehangolására csak azoknak 

volt  lehetőségük,  akik  a  birtokra  alapozott  anyagi 

függetlenségüket  az 1848-as átalakulás utáni időszakban is meg 

tudták  őrizni.  Tolna  megye  kétségkívül  rendelkezett  ilyen 

társadalmi elittel, mely magatartásával a deáki felfogást követte, 

nem  vált  részesévé  1849  radikalizmusának,  később  is  óvatos 

mértékletességet tanúsított a megyék 1860-as újraélesztése idején, 

majd visszahúzódott a provizórium idején, nem veszítve reményét 

az  alkotmányos  rend újbóli  helyreállításának  lehetőségében.  Az 

1867-ben helyreállított  megye azonban jellegében egészen más, 

mint  a  nemesség  fellegvárának  számító,  rendi  alapokon 

szerveződő  korábbi,  már  újjáalakulásának  pillanatában  is,  a 

megyehatósági törvények következtében később még inkább. Az 
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átalakulással  párhuzamosan  megváltozott  az  egykori 

középbirtokos nemesség tagjainak viszonya is hozzá.
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IV. Régi-új életpályák

1. Földbirtokosok – A birtokvesztés második hulláma

A  magyar  polgárosodás  sajátosságainak  egyike,  hogy  az 

átalakulás  legnagyobb  változásokat  hozó  szakasza  az 

önkényuralom  időszakához  kötődik.  Ahhoz  a  rendszerhez, 

amelyet a reformkori politikai elit – függetlenül konzervatív vagy 

liberális  beállítottságától  –  elutasított,  és  mihamarabb 

megszűntetni  remélt.  E  helyzetből  fakadóan  a  nemzeti  érzelmű 

közvélemény  a  szabadságharc  bukása  utáni  évtizedekben  a 

polgárosodás felgyorsulásával összefüggő társadalmi és gazdasági 

feszültségeket az elnyomó hatalom számlájára írta, nem gondolva 

arra, hogy az egyes társadalmi rétegek helyzetében bekövetkezett 

kedvezőtlen változásoknak a közjogi,  politikai  berendezkedéstől 

független,  mélyebb  okai  is  lehetnek.  Az  ősi  javaiban 

megfogyatkozott  birtokos  nemesség  a  kiegyezés  megkötésétől 

nem csupán az alkotmányosság helyreállítását remélte, de anyagi 

restaurációt  is,  értve  ez  alatt  a  –  megnyíló  hivatali  lehetőségek 

mellett – a terhek csökkentése révén a birtokvesztés folyamatának 

megállítását  is.  Ennek  a  várakozásnak  adott  hangot  Lethenyei 

Lajos  egyik  1867-ben  megjelent  cikksorozatában,  amikor  a 

következőket írja:  „1848 óta hazánk idegen kényszeruralom alá  

jutván a földvásárlás, eladás, bérlés, szóval minden birtokváltozás  

bő  anyagot  nyújt:  százalék,  pereskedés,  bélyeg  stb.  rendkívüli  

adóztatása, remélhető azonban, hogy törvényeink visszaállásával 

egyik,  mint  másik  szélsőség  véget  ér.”185 A  kiegyezés  után 
185 Idézi: Vincze, 1982. 163. p.
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azonban  az  illúziók  gyorsan  szertefoszlottak.  A  magyar 

kormányok  lényegében  ugyanazt  az  alapjában  liberális 

gazdaságpolitikát  folytatták,  amit  eddig  Bécsből  irányítottak,  s 

amelyben  a  protekcionizmus  csak  a  Közép-Európára  általában 

jellemző  mértékben  kapott  helyet.  Az  1870-es  évek  végéig  az 

állami  szerepvállalás  a  nagy  infrastrukturális  beruházásokra,  a 

hitelrendszer,  valamint  a  szakoktatás  fejlesztésére  korlátozódott, 

közvetlen rendszeres támogatásra a mezőgazdasági üzemek nem 

számíthattak.  Az  agrárius  mozgalom  hatására  az  1880-as  évek 

elejétől  ugyan  kisebb  szemléletváltozás  következett  be,  az 

antiliberális  törekvések  azonban nálunk jóval  kisebb  mértékben 

jutottak érvényre, mint Németországban vagy akár Ausztriában.186

A liberális  gazdaságpolitika  következményeként  a  nemesi 

származású  birtokosok  száma  a  kiegyezés  utáni  időszakban 

lassuló  ütemben  ugyan,  de  tovább  csökkent,  a  már  hivatkozott 

Keleti Károly adatai szerint 1910-re újra megfeleződött. 187 Hogy 

ezen belül a középbirtokos nemességet milyen veszteségek érték, 

arra vonatkozóan országos adatok nem állnak rendelkezésre.

A Tolna megyei elemzés kiinduló pontjául azt az adatsort 

választottuk,  amelyet  Glósz  József  dolgozott  ki  kandidátusi 

értekezésében  a  középbirtokos  nemesség  1848  előtti 

birtokállományának  nagyságáról.188 E  szerint  a  fekvőségek 

összesen 107 546 kat. holdat tettek ki, amiből – 28%-os megyei 

átlagot  figyelembe  véve  –  leszámítottuk  az  úrbéres  földek 

területét.  A  kapott  értéket  az  úrbéri  telkekre  jutó  közös 

haszonvételek  miatt  további  10  %-kal  csökkentettük.  A 

186 Katus, 1979. 940-943. p.
187 Hanák, 1978. 450. p.
188 Glósz, 1991. 131-133. p.

86



jobbágyfelszabadítás után a középbirtokos nemesség tulajdonában 

maradt földeket ez alapján kb. 70 000 kat. holdra becsüljük, s ezt 

az  értéket  vetettük  össze  az  1897-ben  kiadott  Gazdacímtár 

adataival.189 Az eredmény az első pillanatban meglepőnek tűnik: a 

középbirtokos  nemesi  családok  a  századfordulón  összesen 

megközelítőleg 87 000 kat. holdon gazdálkodtak, vagyis nagyobb 

területen, mint a jobbágyfelszabadítást követő években. Persze, a 

finomabb  elemzés  jelentős  mértékben  árnyalja  a  képet, 

mindenekelőtt figyelembe veendő, hogy a fenti adat nem csupán a 

tulajdonosként,  hanem  a  haszonbérlőként  bírt  területeket  is 

magában foglalja. Az adatfelvétel sajátosságai nem teszik lehetővé 

a  két  forma  pontos  szétválasztását  abban  az  esetben,  ha  a 

gazdálkodó részben tulajdonosa,  részben haszonbérlője  az  adott 

birtoknak. A három kategóriában a következő kerekített adatokat 

kaptuk:  tulajdonosként  45  000,  haszonbérlőként  27  000, 

tulajdonosként  és  haszonbérlőként  15  000  kat.  holdat  fogtak 

művelés alá a középbirtokos nemesi családok. Ezek az adatok már 

azt tükrözik, hogy félévszázad alatt a középbirtokosok körében is 

jelentős  birtokvesztés  zajlott,  igaz,  ez  mértékében  messze 

elmaradt  attól,  mint  ami  a  nemesség  egészét  érte.  Ugyanakkor 

nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a haszonbérletben 

művelt  területek  valamilyen  kompenzációt  jelentettek  e  réteg 

számára. Pontosabban Tolnában egy családnak, a Dőryeknek, akik 

kiterjedt birtokok haszonbérleti jogát szerezték meg az Esterházy-

hitbizományból.  Az  alapszerződést  –  ahogy  korábban  már 

utaltunk  rá  –  1861-ben  kötötték,  majd  később  rendszeresen 

megújították.

189 Gazdacímtár, 1897. 68-69. 114-121. 330-331.p.
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A  haszonbérlet  kérdése  több  szempontból  is  érdekes. 

Értelmezésében  általánosan  elfogadott  a  nézet,  hogy  egyike  a 

tőkebevonás  lehetséges  módozatainak,  eszköz  arra,  hogy  a 

leromlott,  kellő  jövedelmezőséggel  nem  rendelkező  birtokot 

konszolidálják.  Burkolt  hitelfelvételnek is  tekinthetjük,  hiszen a 

fundus instructust kifizettették a bérlővel, sőt, esetenként egy-két 

évi bérleti díjat előre kértek. A bérbeadás, társulva a rendelkezési 

jogról  való  lemondással,  a  valóságban  közel  állt  a 

zálogkölcsönhöz.

 A korszak legnagyobb hatású, ilyen jellegű vállalkozása az 

Esterházy-család összesen 600 000 kat. holdat kitevő birtokának 

egy időben történő bérbeadása volt. A lépés kiváltó oka az, hogy a 

birtokok  terhei  a  Bach-korszak  idején  elérték,  talán  meg  is 

haladták  azok valóságos  értékét,  miközben a  jövedelmezőségük 

rendkívül alacsony: Schulhof József főigazgató szerint holdanként 

még az 1Ft 50 kr.-t sem érte el.190 Összehasonlításként két adatot 

citálnánk: egyrészt a kialkudott haszonbér összegét,  ami 3 ft 20 

kr.-ra191 rúgott, másrészt Magyary Kossa Sámuel Gyönk-Szabati 

birtokára  vonatkozót,  ahol  még  a  harmadosztályú  földek  tiszta 

jövedelme is meghaladta a 4 ft. 30 kr-t, nem is szólva arról, hogy a 

legjobb minőségű szántók, legelők akár 9-12 ft-ot is hoztak.192

A több  százezer  hold  rekordidő,  két  hónap  alatti  történő 

bérbeadása  támadások  kereszttüzébe  állította  a  szerződések 

megkötőit,  nem utolsósorban azok részéről,  akik nem válhattak 

részeseivé.  Az idő  igazolta,  hogy  a  kimaradók  jogosan  érezték 

190 Vincze, 1982. 151. p.
191 Vincze, 1982. 163. p.
192 TMÖL PP VII/1857/106
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magukat  veszteseknek,  a  haszonbérlet  évtizedekig  tartó,  nagy 

nyereséget hozó vállalkozásnak bizonyult. 

Az Esterházy-birtokok egyik legnagyobb bérlője Schöberl 

Ferenc, aki egy 1848-ban alapított, részvénytársaságként működő 

magán földbérlő társaság élén állt,  s  akit  Lethenyei  1867-ben a 

legnagyobb  hatású  hazai  tőkés  vállalkozóként  említett.  Nem 

tudjuk, hogy mi módon került  kapcsolatba a Dőry-családdal,  az 

viszont  tény,  hogy Frigyes  és  Lajos  bérlőtársaként  szerepelt  az 

1861-ben, a dombóvári  uradalomra kötött  szerződésben.  A több 

tízezer  hold  nagyságú  gazdaságot  évi  255  ezer  forintért  vették 

bérbe, amiből a testvérpárt valamivel több, mint 186 ezer forint 

terhelte. Az átvett fundus instructus értéke 300 ezer forintot tett ki, 

mely  összeget  tizenöt  évre  szóló  részletfizetéssel  kellett 

törleszteniük.193 A  bérlet  megszerzését  a  súlyosan  eladósodott 

Lajos  kezdeményezte,  megnyerve  ügyének  a  biztos  anyagi 

hátérrel  rendelkező  testvérét.  A  bérleti  szerződés  megkötését 

követő  első  évek  nem teltek  zavartalanul,  Lajosnak  testvérével 

szembeni  adóssága  1866-ra  213  ezer  forintra  rúgott,  ezért 

zálogképpen  kénytelen  volt  átengedni  fivérének  a  leperdi  és 

kiskondai  birtokokat,  közel  2  500 holdat.  Lajos  az,  aki  sürgeti 

fivérével  a  megegyezést,  hogy  a  pusztáit  mihamarabb 

visszaszerezze,  látván,  hogy  az  átmeneti  nehézségek  után,194 

milyen  lehetőség  rejlik  az  üzletben.  1868  áprilisában  a 

következőket írja: „Frigyes panaszképpen adja elő, hogy ő csakis  

énmiattam, illetőleg az én adósságaim törleszthetése végett, az én 

193  TMÖL Tsz. i.1865/VII/840.
194 A bérbevevők nehézségeit jelzi, hogy az Esterházy-hercegség zárgondnoka ugyanebben 
az évben keresetet indított ellenük elmaradt haszonbér miatt. Végül peren kívüli egyezség 
született. TMÖL Tsz.i. 1866/III/511.
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rábeszélésem folytán ment bele a dombóvári bérletbe. Ezen nyílt 

beismeréseinek csak örülnöm kell,  mert  habár köszönet  és hála 

helyett  panaszt  is  kell  hallanom, jól  tudja az egész világ,  hogy 

azon anyagi jólétet, melyet családjával együtt élvez, kizárólag a  

dombóvári  bérletnek  köszönheti  –  példa  rá  a  többi  szegény  

testvérek  sorsa,  kik  saját  apai  örökségük  mellett  minden 

takarékosságuk daczára igen gyakran kénytelenek megszokott uri 

kényelmüket nélkülözni.”195 

A siker  tartósnak bizonyult, Frigyes és Lajos gyermekei, 

József, Jenő, Vilmos és Dénes a századfordulón 30 000 kat. holdat 

meghaladó  területet  béreltek  az  Esterházy-hitbizományból, 

Dombóváron  kívül  Kurdon,  valamint  a  Baranya  megyei 

Jágonakon  és  Tékesen.196 Az  előzményekből  kitetszik,  hogy  a 

vállalkozáshoz szerencse is kellett és persze az a mentalitás, amit 

történetünkben  Lajos  képviselt,  aki  súlyos  eladósodottságából 

előremenekülve  próbált  szabadulni,  felismerve  a  kínálkozó 

lehetőséget.  Az  esetből  levonható  tanulság  nem  több  annál  az 

eddig is ismert megállapításnál,  hogy a vállalkozói szellem nem 

teljesen idegen e réteg képviselőitől,  nem vonva kétségbe ezzel 

annak  a  közkeletű  vélekedésnek  a  részigazságát  sem,  amely  a 

birtokos nemesség üzlettel szembeni averzióit taglalja. Frigyes és 

Lajos  tőkés  nagyüzemet  teremtettek,  részben  maguk 

gazdálkodtak,  részben  pedig  alvállalkozóknak  adtak  tovább 

birtoktesteket,  sőt  egyes  területek  felparcellázására  is  találtunk 

utalást.197 Példájuk  ezzel  együtt  egyedinek  számít,  a  Dőry 

Frigyeséhez  hasonló  méretű  és  sikerű  haszonbérleti 

195 TMÖL Dőry cs. i. 1. dob. Dőry Lajos értesítvénye. 1868. ápr.
196 Gazdacímtár, 1897.  61-62 .p. 114-117. p.
197 TMÖL. Dőry cs. i. 8. dob. Dőry József levele anyjához , 256.pall.
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vállalkozásban  nem  vettek  részt  más  Tolna  megyei  birtokos 

családok. Nem bizonyult tartósnak például az az összefogás sem, 

amelyet  Dőry Ödön, Dőry Gyula és báró Dőry Lajos kötött  az 

iregi uradalom bérletére, Lajos kezdettől fogva nem vett részt a 

terhek  viselésében,  társai  rövidesen  kezdeményezik  is  bérleti 

viszonyának megszűntetését.198

A Gazdacímtár által rögzített adatok szerint a középbirtokos 

nemesség a tulajdonában levő földeket  a századfordulón jórészt 

saját kezelésben tartotta, kivételt ez alól inkább csak a megyétől 

távoli  gazdaságok  jelentettek,  amelyek  rendszerint  kisebb 

kiterjedésűek,  a bérbevevők pedig nem ritkán a rokon családok 

közül kerültek ki. Példaként említhetjük Sztankovánszky János és 

Mária  mocsoládi  (Baranya)  birtokát,  amelyen  Skublics  István 

gazdálkodott, kiegészítve saját tulajdonrészét a bérleménnyel. Az 

ukki  (Zala)  birtokot  ugyancsak  bérletben  műveltették,  nehezen 

találva megbízható, pontosan fizető vállalkozót az ingatlanra.199 

A századfordulón felvett adatsor persze csak egy kialakult 

helyzetet  rögzítő  pillanatfelvétel,  amely  a  korábban  zajló 

változásokról  nem  sokat  árul  el,  például  azt  sem,  hogy  a 

haszonbérlet  nem  egyszer  vált  a  birtokeladás  nyitányává 

különösen, ha a hátterében valamiféle válságkezelési program állt, 

mint például, ahogy később látni fogjuk, Csapó Vilmos esetében 

is  történt.  Ez egyébként  nem új,  hanem a  korábbi  időszakra  is 

jellemző jelenség. A haszonbérbeadásnak – ahogy már utaltunk rá 

–  alapvetően  két  oka  lehetséges:  az  egyik  a  rossz  gazdálkodás 

miatti tőkebevonás szükségessége, a másik az a körülmény, hogy 

198 TMÖL. Tsz. i. 1864. VII/ 273
199 TMÖL Szatnkovánszky cs. i. 2. dob. 11. pall.
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a  centrumtól  távol  eső,  rendszerint  kisebb  birtoktesteket 

legésszerűbben  ily  módon  tudták  megművelni.  A  családi 

iratanyagból előkerült adatok azt igazolják, hogy mindkét esetben 

előfordult,  hogy  a  haszonbérbeadást  utóbb  a  birtok  eladása 

követte.  Nagy István előzetesen már haszonbérbe adott  kajdacsi 

birtokát  értékesítette,  s  hasonlóan  járt  el  Skerlecz  Károly, 

Sztankovánszky Mária és János, Gindly Ida és Csapó Vilmos is.200

 A  kiegyezés  utáni  évtizedekben  a  gazdálkodás  feltételei 

lényeges  elemeiben  nem  sokat  változtak.  A  mezőgazdasági 

termelést  továbbra  is  a  búzatermesztés  határozta  meg,  amit  a 

juhtenyésztésből  származó jövedelem egészített  ki.  A búza és a 

gyapjú árának 70-es évektől kezdődő tartós esése a belterjesebb 

gazdálkodás, a gépesítés irányába tolta a közép- és nagybirtokot, a 

századfordulóra  pedig  a  piac  lehetőségeihez  igazodóan  a 

juhtenyésztés  rovására  teret  nyert  a  szarvasmarha-tenyésztés,  a 

szántóföldi  termelésben  előtérbe  került  a  takarmány-  és  a 

cukorrépa-termesztés. 1897-ben Tolna megyében az előző évihez 

képest például 16 ezer darabbal csökkent a juhok száma, ebből 14 

400-zal  a dombóvári  járásban,  miközben 1 900 darabbal  nőtt  a 

szarvasmarha  állomány201.  A  nagyarányú  változás  területi 

koncentrációja  azt  az  agrárkutatásból  már  rég  ismert  nézetet 

erősíti, mely szerint a belterjes gazdálkodás meghonosításában a 

tőkés  bérgazdaságok,  esetünkben  az  Esterházy  hitbizományi 

birtokok,  játszották  a  főszerepet.  A  kiegyezés  után  általánosan 

ható,  gazdaságfejlesztő  tényezők  közül  meghatározó  volt  a 

vasúthálózat kiépülése, helyi sajátosság, hogy Tolna megye csak 

200 TMÖL. Sztankovánszky cs. i. 2. dob. 10. pall.; Gindly cs. i. 3. dob. 9. pall.; Csapó cs. i. 6. 
dob. 114. pall.
201 TMÖL GE/9. 219/1897.
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viszonylag későn kapcsolódott be a vasút építési lázba. A Duna-

Dráva vasút  dombóvár-bátaszéki  szakaszát  1873-ban adták át  a 

forgalomnak,  1882-re  készült  el  a  Kapos  völgyét  átszelő  pest-

pécsi  fővonal  Tolna  megyei  szakasza.  A  pécsi  fővonal 

jelentőségét növelte, hogy számos helyi érdekű vasút csatlakozott 

hozzá.202 Hosszan  húzódott  a  bajai  áthidalás  ügye  is,  a 

„Székesfőváros érdekében mindent elnyelő központosító politika” 

következtében, csak 1907-ben készült el a híd.203 

A  századfordulóra  kialakult  birtokviszonyokat  tekintve 

általánosságban  elmondható,  hogy a  reformkor  gazdasági  elitjét 

alkotó  családok,  akik  később  a  kialakuló  szabadpiaci 

viszonyokhoz  is  jól  tudtak  alkalmazkodni,  továbbra  is 

megtartották pozícióikat. A Dőryekről már esett szó, de e körbe 

tartoztak  a  Bezerédjek,  a  Sztankovánszkyak,  a  Jeszenszkyek,  a 

Gindlyk, a Szeniczeiek és nemeskéri Kiss Pál családja is. A nagy 

nevű nemzetségek közül az ellenpólust a Perczelek képviselik: az 

egykori hatalmas birtokból – 17 ezer holdból – szinte semmi sem 

maradt.  A Gazdacímtár  tanúsága  szerint  Tolnában összesen  két 

Perczelnek  maradt  még  birtoka:  a  Bánffy-kormány 

belügyminiszterének, Dezsőnek Börzsönyben kb. 400 kat. hold és 

Lajosnak Kajdacson mintegy 1600 kat. hold, ami viszont nem ősi 

szerzemény, hanem házasság révén került a család tulajdonába.204 

A siker, a félsiker vagy a kudarc lehetséges okait kutatva az 

alábbiakban  két  rövid  esettanulmányt  mutatunk  be,  Gindly 

Rudolfét  és  Csapó  Vilmosét.  Életútjuk  azért  jól  összevethető, 

mivel  közel  egy  időben,  adottságaiban  rendkívül  hasonló,  jól 

202 Erdősi, 1983. 281-285. p.
203 TMÖL GE/10 55/1902.
204 Gazdacímtár, 1897. 116-117. p. 120-121.p.
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jövedelmező,  korszerűen  gazdálkodó  birtokok  tulajdonosaivá 

váltak.

A Gindlyek vagyonát – ahogy korábban már szó esett róla – 

a hadiszállító  ős,  Orbán szerezte  1730-ban a Tengelic környéki 

pusztákon.  A  bőséges  gyermek  áldásnak,  valamint  annak 

köszönhetően,  hogy  a  családban  a  leányág  a  fiúéval  azonos 

mértékű öröklési  joggal  bírt,  a  tengelici  uradalom a 19.  század 

elejére számos középbirtokra darabolódott: a Gindlyeken kívül a 

Jeszenszkyek, a Bezerédjek és a Csapók osztoztak a környékbeli 

pusztákon.205 A Gindlyeknél Rudolf apja, Antal az, aki nemcsak 

megállította, de meg is fordította ezt a nemesi családokra általában 

jellemző, kedvezőtlen folyamatot.

1807-ben  kötött  osztályegyezséget  testvéreivel:  Jánossal, 

Terézzel, Annával, Katalinnal és Klárával. A megállapodás szerint 

a csaknem 5 200 hold kiterjedésű Tengelicet öt részre osztották, a 

Vas megyei birtok pedig – több mint 900 hold – egyedül Annának 

jutott.  Két  évvel  később  meghalt  János  és  a  testvérek  egyik 

nagynénje,  Gindly  Anna,  Apáti  puszta  birtokosa.  A halálesetek 

miatt  újabb  osztozkodás  vált  szükségessé,  amelynek  igazi 

nyertesévé  Gindly  Antal  vált.  A tengelici  uradalmon  most  már 

csak hárman, Teréz, Antal és Katalin osztoztak, Klára részét teljes 

egészében Apátiban adták ki, Anna pedig a Vas megyei birtokon 

kívül  még  Apátiból  részesedett.  Az  egyezséget  követően  Antal 

megvásárolta  Teréz  részét  is,  így  az  apai  örökség  2/3-ának, 

mintegy 3 400 holdnak a tulajdonosává vált.206

205 TMÖL PP 1854/5
206 TMÖL PP 1854/5
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Antal  gazdálkodásának  részleteiről  nem  maradtak  fenn 

források,  az  azonban  bizonyos,  hogy  sikeres  volt.  Nemcsak 

megduplázta  örökölt  ingatlanvagyonát,  de közvetlen halála előtt 

145 ezer forintot meghaladó készpénzvagyonnal is rendelkezett.207

Sikerének  számos  összetevője  volt.  Első  helyen  említjük 

kiváló  üzleti  érzékét,  amit  földbirtokosként  és  pénzemberként 

egyaránt kamatoztatott. Számadáskönyve tanúsága szerint 1826 és 

1852  között  183  650  pengőforint  és  5250  arany  kölcsönt 

nyújtott.208 Kihelyezéseiben  rendkívüli  óvatosságot  tanúsított, 

nagyobb összeget csak megbízható adósoknak hitelezett. Többek 

között  például  a  közismerten  sikeresen  gazdálkodó 

szomszédjainak, Csapó Dánielnek és Bezerédj Istvánnak.209 

Gindly  Antal  a  birtok  jövőjéről  is  gondoskodott.  A  saját 

nemzedékénél  bekövetkezett  nagyfokú  birtokosztódást 

megakadályozandó,  csupán egyetlen örököst  hagyott  maga  után 

Rudolfot,  akit  minden  tekintetben  felkészített  arra,  hogy  a 

megkezdett művet eredményesen folytassa.

Mindenekelőtt  megtanította  gazdálkodni.  Már  fiatalon 

átengedett neki egy birtokrészt, ahol a fiúnak bizonyítania kellett, 

hogy milyen gazda válik belőle. „ Lássuk rossz gazda vagyok? 1. 

Nőmmel  kaptam  10  ezer  váltó  forintot.  Ellenben,  hogy  nőm 

jószágát megmentsem Radónak fizettem 12.500 ft-ot. Nőm tartós 

betegsége 4000 ft. 2. Édesatyámnak tartozom 4500 váltó forinttal.  

Ellenben nőm helyett lefizettem 4700 ft-ot. Készpénzben van 1810 

darab  aranyam,  ami  9950  ft  pengő  forintban  3.  Édesatyámtól  

kaptam 1500 birkát, most van 2350. 4. Édesatyámtól kaptam 30 

207 TMÖL Gindly cs. i. 102. dob. 12. pall.
208 Glósz, 1987. 292. p. 
209 TMÖL Gindly cs. i. 102. 12. pall.

95



ökröt,  most  van 44. 5. Édesatyámtól  tehenet  nem kaptam, most 

van 75 magyar marha. Édesatyámtól kaptam sertést  6 darabot,  

most van 112. 7. Az alsó-tengelici épületek 2/3 részét én építettem.  

8.Tartozásaimnak  teljes  összege  175  ft.  9.  Megvan  a  tavalyi 

gyapjú.”210 Ahogy a levélrészletből is kiderül, Rudolf nem okozott 

csalódást.  Halálakor hagyatékának becsértékét 1 millió 739 ezer 

forintban állapították meg, amit mindösszesen 17.433 ft adósság 

terhelt.211 Nemcsak  a  tengelici  birtokot  tartotta  meg,  illetve 

fejlesztette  tovább,  hanem  újabbakat  is  vásárolt,  mindeközben 

megsokszorozta  az  apja  által  felhalmozott  tőkeállományt.212 

Birtokait haszonbérleti szerződések révén is gyarapította. Felesége 

családjának cecei, menyődi és hardi birtokait vette bérbe, azzal a 

kötelezettséggel,  hogy  a  bérleti  díjon  kívül  anyósáról  is 

gondoskodik.  Ezzel  a  lépéssel  valójában  gyermekei  anyai 

örökségét is megmentette.213

Gindly  Rudolf  sikerét  neveltetésében  gyökerező 

életszemléletének  köszönhette.  Nemcsak  jó  gazda,  hanem igazi 

üzletember  is.  Döntéseit  soha  nem  presztízsszempontok 

motiválták,  beruházásait  a  haszonelvűség  diktálta.  Közéleti 

szereplése is csak olyan mértékű, amennyit a társadalmi elvárások 

elengedhetetlenül megkívántak. Tudott nemet mondani, ha érdeke 

úgy  kívánta.  Az  apja  által  kihelyezett  tőkéket  fokozatosan 

bevonta, mivel egyéb vállalkozásoktól nagyobb hasznot remélt.214 

Mindig  voltak  jelentős  készpénz  tartalékai,  így  tudott  várni  is, 

hogy terményei értékesítésekor a lehető legkedvezőbb árat érje el. 
210 TMÖL Gindly cs. i. 115. dob. 847. pall.
211 TMÖL Gindly cs. i. 3. dob. 13. pall. 
212 TMÖL Gindly cs. i. 116. dob. 926. pall. 
213 TMÖL Gindly cs. i. 15. dob. 164. pall.
214 TMÖL Gindly cs. i. 115. dob. 847. pall.
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Nemcsak  haszonnal  forgatta  a  pénzt,  de  a  család  kiadásaira  is 

ügyelt.  Feleségével  folytatott  levelezéséből  kiderül,  hogy  a 

mindennapokban is takarékosságot követelt, luxuskiadásokról szó 

sem lehetett, sőt, anyósa háztartására oly szűkmarkúan folyósított 

csak pénzt, hogy az többször megfenyegette, a megyéhez fordul 

özvegytartást kérni.215

A  Csapó  család  a  Gindlyekhez  hasonlóan  a  18.  század 

elején  került  a  megyébe.  Csapó  György  felesége,  Győri  Anna 

révén  jutott  a  dunaszentgyörgyi  és  némedi  birtokhoz.  1770-re 

készült el a családi kúria a Duna-parti településen, ekkora tehető a 

Csapók tolnai ágának kialakulása is.216

A 19.  század  első  felében  a  család  a  megye közéletében 

kiemelkedő szerephez jutott Dániel révén, aki Bezerédj Istvánnal 

és Sztankovánszky Imrével együtt szervezte az itteni ellenzéket. 

Első jelentős sikerük 1827-ben az alispáni szék elnyerése volt.217

Csapó  Dániel  Gindly  Katalinnal  kötött  házassága  révén 

jutott a tengelici birtokhoz (1 500 hold), saját szerzemény viszont 

a Fejér megyei Baracs (3 000hold), ahol a tengelicihez hasonlóan 

a  kor  általános  színvonalát  meghaladó  gazdálkodási  rendszert 

vezetett be. A két nagy komplexumhoz Csapó örökségként társult 

egy kisebb harmadik is, a 230 hold körüli némedi jószág.218 Csapó 

Dániel halálát követően a birtokot egyetlen leánya, Ida örökölte, 

aki viszont kevés gondot fordított a gazdaságra, nagyvilági életet 

élve sokat költött, birtokait adóssággal  terhelte, végrendeletében 

pedig újabb kötelezettségvállalásokat tett. Utód nélkül halt meg, 

215 TMÖL Gindly cs. i. 15. dob. 164. pall.
216 Glósz, 1991. 10. p.
217 Bodnár, 1918. I. köt. 135. p.
218 TMÖL Csapó cs. i. 127. dob. 98. pall.
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szüleitől  örökölt  vagyonát,  unokaöccsére,  az akkor még kiskorú 

Csapó  Vilmosra  hagyta.219 Ida  a  végrendelet  végrehajtójának 

Sztankovánszky Imrét, Gindly Rudolfot és az ügyvéd Pap Lajost 

nevezte meg. Az ő feladatuk volt, hogy olyan kurátort keressenek, 

aki  a  fiú  nagykorúságáig  felelősséggel  kezeli  a  vagyont.  A 

legalkalmasabb jelölt kétségkívül maga Gindly Rudolf lett volna, 

ő azonban kategorikusan elhárította az ajánlatot.  Egyrészt,  mert 

gyorsan  felmérte,  hogy  a  megterhelt  vagyon  sikeres  kezelése 

egész  embert  kívánó  feladat,  másrészt  a  végrendelet  miatti 

személyes  csalódottsága  is  ott  munkált  benne  amiatt,  hogy  az 

egykori Gindly-birtok, Katalin húgának tengelici öröksége végleg 

elveszett  a  nemzetség  számára.  Ez  annál  is  fájóbb  volt,  hiszen 

három évvel  korábban az  ősiségi  törvény  alapján  a  birtok  még 

visszaszállt volna a családra.220 

Gindly  Rudolf  maga  helyett  másokat  ajánlott,  tekintélyes 

gazdákat, Dőry Frigyest, Daróczi Eleket, és különösen Kolozsváry 

Sándort,  „aki  becsületes  jómódú  földbirtokos,  ügyes  gazda.  

Minden szükséges készséggel  rendelkezik a hivatal betöltéséhez,  

birtoka  pedig  a  szomszédságban  Baracs  és  Tengelic  között  

fekszik.”221

A  csőd  felé  vezető  út  egyik  jelentős  állomása,  hogy  a 

Gindly  Rudolf  által  ajánlott  személyek  közül  végül  senki  sem 

nyerte el  a kurátorságot.  Időközben ugyanis az általános örökös 

apja,  id.  Csapó  Vilmos  is  kedvet  kapott  a  tisztségre,  és 

219 TMÖL Csapó cs. i.7. dob. 126. pall.
220 TMÖL Sztankovánszky cs. i. 19. dob. 73. pall.
221 TMÖL Sztankovánszky cs. i. 19. dob. 77. pall.
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kapcsolatainak  köszönhetően  el  is  érte,  hogy  őt  nevezzék  ki  a 

hagyaték kezelőjévé.222

A hír  hallatán Gindly Rudolf  azonnal  reagált.  Az akarata 

ellenére  kinevezett  kurátor  miatt  felmondta  a  hagyatékkal 

szembeni  valamennyi követelését  – összesen 26 ezer  forintot.223 

Mindez  természetesen  a  többi  hitelezőt  is  elbizonytalanította, 

akiket egyelőre még sikerült megnyugtatni, hogy milyen áron, az 

csak jóval később került napvilágra.

 Meglehet,  hogy  Rudolfot  eljárásában  –  mint  ellenfelei 

állították  –  a  bosszúvágy  is  motiválta,  tettének  valódi 

mozgatórugója még sem ez volt. Megismerve a hagyaték állapotát 

látta, hogy kihelyezett tőkéje komoly veszélybe kerül, ha a birtok 

kezelését arra a Csapó Vilmosra bízzák, aki ugyan kiváló katonai 

erényeket  mutatott,  gazdálkodni  viszont  nem tudott,  s  aki  saját 

vagyonának  jelentős  részét  már  a  48-as  változások  előtti 

időszakban elvesztette.224 Gindly nem bízott a Csapó rokonságban, 

ezért  nem teljesítette  Ida végrendeletében megfogalmazott  azon 

kívánságát  sem,  hogy  valamelyik  lányát  ifj.  Csapó  Vilmoshoz 

adja  férjhez.  Nem  akarta,  hogy  a  Gindly-vagyonból  még  egy 

darab a Csapóknak jusson.225

Csapó  Vilmost  húsz  évesen  korengedménnyel 

nagykorúsították,  ettől  kezdve  ő  vette  át  a  birtok  kezelését.  A 

fiatalember  tapasztalatlan,  a  gazdálkodás  idegen  tőle, 

érdeklődésének  középpontjában  inkább  a  humán  tudományok 

álltak.  Szívesen  utazott,  élményeiről  cikkeket  írt,  amelyeket  a 

222 TMÖL Sztankovánszky cs. i. 19. dob. 77. pall.
223 TMÖL Sztankovánszky cs. i. 19. dob. 91. pall.
224 Lásd II. fejezet
225 TMÖL Csapó cs. i. 7. dob. 130. pall.
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fővárosi lapok – a Koszorú, a Világ Tükre, a Pesti Hirnök, a Pesti 

Napló és a Családi Kör – rendszeresen közre adtak. Szépíróként is 

kipróbálta  magát,  novellákat,  verseket  írt,  kéziratban  néhány 

színműve is ránk maradt.226

A zene,  az  irodalom és  a  művészet  iránt  rajongó  Csapó 

visszafogott, szerény életvitelt folytatott, rövid idő alatt adósságai 

óriásira  nőttek:  1870-re  a  hitelezők  vele  szembeni  követelései 

közel 1 millió forintot tettek ki. A pénzügyi krízis kialakulásában 

súlyos  felelősség  terhelte  a  hagyaték  első  gondnokát,  Csapó 

Vilmos  apját,  aki  rosszul  kezelte  az  eleve  is  már  nagyon 

megterhelt  birtok  ügyeit.  Az  örökségébe  lépő  fiú  a  hitelek 

törlesztését  biztosítandó  újabb  és  újabb  kölcsönök  felvételére 

kényszerült. Végül veszélyes pesti uzsorások kezébe került, akik a 

titoktartásért  cserébe  mind  nagyobb  és  nagyobb  kamatokat 

követeltek.  A  csőd  kipattanását  megelőzően  már  valóságos 

fosztogatás zajlott. A kamatok nagysága több váltónál meghaladta 

az  50%-ot,  sőt,  nem egyszer  elérte  a  100%ot.  Csapó  hatalmas 

összegeket fizetett ki felnemmondási ígéretekre is.227

Ilyen  körülmények  között  az  összeomlás  elkerülhetetlen 

volt. 1870-ben Csapó Sándor utóörökösi jogainak védelmében a 

hagyatéki  javakra  zár  elrendelését  kérte,  annál  inkább,  mivel 

időközben a pénzüket veszni látó hitelezők biztosítási végrehajtást 

kezdeményeztek a tömeg ellen.228

A zár elrendelésekor Kárlovszky Zsigmond pesti ügyvédet 

bízták meg a zárgondnoki teendők ellátásával, aki személyesen is 

érdekelt  volt  a  válságból  való  gyors  kibontakozásban.  A  csőd 

226 TMÖL Csapó cs, i. 75. dob. 247. pall.
227 TMÖL Csapó cs. i. 8. dob. 135. pall.
228 TMÖL Csapó cs. i. 8. dob. 135. pall.

100



megnyitásának  évében  adta  férjhez  lányát,  Irmát  Csapó 

Vilmoshoz. A frigyre adott atyai áldása is jelzi, hogy biztos volt 

abban, hogy a válság kezelhető, a birtok megmenthető.

A  kibontakozást  segítette  a  birtok  végrendelet 

következtében  kialakult  sajátos  jogi  helyzete.  Csapó  Ida 

végakaratában  ugyanis  két  utóörököst  is  megnevezett,  ami  azt 

jelentette, hogy Vilmost csupán a birtokok feletti haszonélvezeti 

jog  illette  meg.  E  rendelkezés  további  következménye,  hogy  a 

hagyatékot  csak  olyan  adósággal  terhelhették  meg,  amelynek 

telekkönyvi bekebelezése az utóörökösök beleegyezésével történt, 

illetve  magának  az  örökségnek  voltak  a  terhei.  A  csőd 

megnyitásakor kiderült, hogy az adósságoknak több mint a fele, 

570  ezer  forint  a  fenti  kritériumok  hiánya  miatt  nem  volt  az 

örökségre  terhelhető,  hanem  Csapó  Vilmos  személyes 

adósságának minősült. Ilyen körülmények között a hitelezők nem 

sok  jóban  reménykedhettek,  mivel  a  csődtörvény  értelmében  a 

Csapó  Vilmost  megillető  haszonélvezetből  először  az  adókat, 

utána  pedig  a  betáblázott  és  hagyatéki  adósságokat  kellett 

kifizetni. A félmillió forinthoz közelítő bekebelezések kamatterhei 

évekre  lefoglalták  a  birtokok  jövedelmét,  így  az  általános 

csődtömeg  számára  gyakorlatilag  semmi  sem  maradt.229 Ez  a 

kilátástalan  helyzet  a  hitelezőket  a  megegyezés  irányába 

mozdította.  Ha  veszteséggel  is,  de  így  legalább  pénzük  egy 

részéhez hozzájuthattak.

A birtokok  pénzügyi  szanálásának  első  lépéseként  Csapó 

Vilmos a Magyar Földhitel Intézettől egy nagy összegű, 350 ezer 

forintot  kitevő  kölcsönt  vett  fel  azzal  a  feltétellel,  hogy  ebből 

229 TMÖL Csapó cs. i. 8. dob. 135. pall.
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hitelezőit  fizeti  ki.  Ez  a  tranzakció  azt  eredményezte,  hogy 

Csapónak  több  kisebb  hitelező  helyett  csupán  egy  nagyobbal 

kellett számolnia. A Földhitel Intézeten kívül a birtokokat Csapó 

Ida végrendeletileg tett hagyományai, valamint a feleség 50 ezer 

forintnyi hozománya terhelte.

A pénzügyi konszolidáció fontos részét alkotta a birtokok 

bérbeadása. 1871-ben egy vállalkozó csoport megvásárolta Baracs 

és Tengelic egész éves termését, valamint teljes felszerelését 108 

ezer forintért. Ezzel egyidejűleg Tengelicet 10, Baracsot 20 ezer 

forintért bérbe vették. Rövidesen Némedi is bérlők kezére került, 

itt a kialkudott bérleti díj 1 800 forintra rúgott.230

További hat évig tartott, míg a hitelezők azon részével is 

sikerült a megegyezés, akiknek betáblázatlan követeléseik voltak. 

A kialkudott feltételek esetenként változtak,  a tárgyalópartnerek 

rátermettségén is múlott,  hogy ki mekkora veszteséggel zárta az 

üzletet.  A  hitelezők  egy  része  beérte  a  tőke  25%-os 

megtérülésével, mások az elmaradt kamatokat engedték el. Voltak 

olyanok,  akik  a  tőke  visszafizetésére  adtak  több  évre  szóló 

haladékot. Ezzel a csőd lezárult, a tőkeinjekcióknak és Karlovszky 

hozzáértésének  köszönhetően  a  birtokok  megmenekültek,  sőt  a 

három haszonbérbe adott  gazdaság közül a Tengelicit  újra saját 

kezelésbe vette a tulajdonos.

A  stabilizáció  azonban  nem  bizonyult  tartósnak,  újabb 

csődeljárásra  ugyan  nem  került  sor,  de  az  évtizedek  során 

folyamatos vagyonvesztés történt. Előbb a legkisebb birtokrészt, a 

némedit231 adta  el  Csapó  az  1880-as  évek  közepén,  majd 

230 TMÖL Csapó cs. i. 8. dob 135. pall.
231 TMÖL Csapó cs. i. 6. dob. 114. pall.
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örökségének  a  legértékesebb  darabját,  Baracsot  is:  1906-ban 

Katalin  és  Dániel  majort  (1400  kat.  hold)232,  11  évvel  később 

pedig haszonbérlőjének a még megmaradt részt.233 Az adásvételi 

szerződésből, de egy 1891-ben készült vagyonleltárból is kiderül, 

hogy Vilmos pénzügyeit – Csapó különösen apósa halála után – 

ugyanolyan  könnyelműen  kezelte,  mint  a  csődöt  megelőző 

időszakban.  Több  százezer  forintot,  illetve  koronát  terhelt  a 

birtokokra, és ami még rosszabb, az ingatlan eladásból származó 

bevételeit felelőtlen tőzsdei spekulációkra fordította.234

Az  egyedi  élettörténetekben  kirajzolódó  kétfajta 

magatartásminta közül nem kétséges, hogy Csapóé a jellemzőbb, e 

réteg  számára  a  lecsúszás  veszélye  változatlanul  mindennapi 

élmény,  az  ellene  való  védekezés  módszerei  pedig  csak  igen 

korlátozottak. A birtok hitbizománnyá alakítása egyfajta megoldás 

lehetne, néhányan élnek is vele. Közismert, hogy a hitbizományi 

birtokok  száma  éppen  ebben  a  korszakban  gyarapodott  a 

legnagyobb  arányban.  A konkrét  adatokat  tekintve:  1848-ig  26 

létesült,  1850-1870 között  11,  1870-1893 között  pedig 54.235 A 

számok az igény növekedése mellett a nagyságrendet is mutatják, 

ami  az  érintettek  számához  képest  nyilvánvalóan  elenyésző.  A 

hitbizomány intézményét I. Lipót létrehozásakor (1676) a magyar 

arisztokráciának  tett  gesztusnak  szánta,  amit  1723-ban  a 

Habsburgok  nőági  örökösödésének  elismerésekor  a 

köznemességre  is  kiterjesztettek.  Az  alapítás  szigorú  feltételei 

miatt  a királyi jóváhagyásra azonban csak kevesen pályázhattak 

232 TMÖL Csapó cs. i. 4. dob. 52. pall.
233 TMÖL Csapó cs. i. 4. dob. 58. pall.
234 TMÖL Csapó cs. i. 4.dob. 58. pall.
235 Vörös, 1976. 49. p.
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eséllyel.  A Tolna megyei középbirtokos famíliák közül éppen a 

két  fenti  példánkban  szereplő  család  esetében  találtunk 

hitbizomány-alapításra tett kísérletre vonatkozó adatot. 

A  fideicommissium  létrehozását  kérte  végrendelete 

végrehajtóitól  Csapó  Ida,  megjegyezzük,  a  birtok  leterheltsége 

miatt  a  siker  legkisebb  reménye  nélkül,  mivel  a  rendelet 

értelmében az alapítás feltételei között a teljes tehermentesség is 

szerepelt.236

Benyovszky  Rudolfnak  sem  sikerült  királyi  jóváhagyást 

nyernie  a  tengelici  birtok  hitbizománnyá  alakításához,  pedig 

nagyapja,  Gindly  Rudolf  gyakorlatilag  tehermentes  örökséget 

hagyott  hátra.  Az  elutasítás  valószínűsíthető  konkrét  oka  a 

hitbizományi  rendelet  azon  pontjának  megsértése  volt,  amely 

előírta  az  osztályrész  kötelező  kiadását,  nem  engedve  meg  az 

örökösnek e jogról való lemondását sem.237 Az elutasítás mögött 

azonban húzódik egy általánosabb ok is. A századforduló tájára 

egyre  erősebbé  váltak  azok  a  hangok,  amelyek  a  korlátolt 

forgalmú birtokok káros gazdasági és társadalmi hatására hívták 

fel  a  figyelmet.  Ennek  felismerése  megfigyelhető  a  kiadott 

engedélyek számában is: míg az 1870-es 1880-as években 23-25 

hozzájárulás született, addig a 90-es években csupán 8, az évtized 

második felében pedig egy sem.238

 Megjegyezzük,  a  birtok  hitbizománnyá  alakítására 

vonatkozó kérvény még elutasítása esetén is valamilyen védelmet 

jelentett,  mivel  a  magyar  joggyakorlatban  alkalmazott  jogelv 

236 TMÖL Csapó cs. i. 7. dob. 126. pall.
237 TMÖL Gindly cs. i. 5. dob. 15. pall.
238 TMÖL Gindly cs. i. 5. dob. 15. pall. 
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szerint  ekkor  egy  fokra  terjedő  érvényességgel  minden  külön 

rendelkezés nélkül hitbizományi helyettesítés lépett életbe.239

A hitbizomány intézményén kívül, ami elvileg is csak egy 

nagyon szűk kör számára jelentett lehetőséget,  a végrendeletben 

tett egyéb kikötésekkel próbálták az örökhagyók a családi vagyont 

védeni. Hatásosnak ez sem bizonyult, mert az utódok csak ritkán 

tartották  be  a  hitelfelvétel  korlátozására,  illetve  a  meglevő 

adósságok  törlesztésére  vonatkozó  rendelkezéseket.  A  módszer 

nem új keletű, hiszen a probléma maga sem az. Dőry Ádám 1770-

ben  kelt  végrendeletében  kötötte  ki,  hogy  fia  2  000  forintot 

meghaladó  adósságot  nem csinálhat,  jó  pár  évtized  múltán  egy 

peres ügy kapcsán aztán kiderült, hogy az örökös 70 ezer forintot 

meghaladó hitelt vett fel, és a végrendelet más, az örökölt tőkék 

kezelésére  vonatkozó  előírásait  sem  tartotta  be.240 Hasonló  a 

történet majd száz évvel később is. Csapó Ida azzal a feltétellel 

hagyta javait örökösére, hogy „  adoságot nem szabad egy fillért  

sem  terhelni ezen Joszágokra”, ellenkezőleg a meglevőket kell 

évi  10ezer  pft  erejéig  mihamarabb  kifizetni.241 Ehhez  képest  – 

mint láttuk – másfél évtized múlva az adósság csaknem 1 millió 

forintra dúzzadt, amiből közel 400 ezret a birtokra terheltek rá.

A  középbirtok  védelmére  korszakunkban  hiányzott  a 

hatékony  intézményes  védelem  is.  Az  agráriusok  1879-es 

zászlóbontása nem sok gyakorlati eredménnyel járt, nem is szólva 

arról,  hogy  a  Károlyi  Sándor  nevével  fémjelzett  mozgalom  a 

nagybirtok hatalmi pozícióinak megőrzését tűzte ki célul, s ehhez 

keresett  társadalmi  támogatottságot  a parasztság  megnyerésével. 

239 TMÖL Gindly cs. i. 5. dob. 15. pall.
240 TMÖL KI. 661/1835.
241 TMÖL Csapó cs. i. 7. dob. 126. pall.
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Ennek  eszközét  egy,  a  mezőgazdaságot  általában  védő 

programban  találta  meg,  benne  a  paraszti  birtokminimum 

bevezetésének igényével.  A Tolna Megyei Gazdasági  Egyesület 

tevékenységét  áttekintve  mindenekelőtt  feltűnik,  a  megalakulás 

viszonylag kései időpontja (1869), valamint azok az észrevételek, 

amelyek a földbirtokos osztály az egyesület iránti érdektelenségét 

panaszolták.  Az  előbb  elmondottakhoz  illeszkedően,  a  helyi 

egyesület  munkájában  jelentős  részt  foglalt  el  a  paraszti 

gazdaságok segítésére vonatkozó programok. Az éves beszámolók 

konkrét eredményeit összegező felsorolásokban bikaközvetítések, 

üsző-  és  tehéndíjazások,  népi  előadássorozatok,  paraszti 

mintagazdaságok  szervezése  szerepel,  a  középbirtokot  célzottan 

támogató kezdeményezés szinte egy sem. 242

A  szabadpiac  versenyének  kitett  középbirtokosság  tehát 

csak önmagára, valamint az okszerű gazdálkodás és a takarékos 

életmód  kettős  értékrendjére  épülő,  reformkori  hagyományára 

számíthatott.  Ez  az  értékrend  megítélésünk  szerint  a  század 

második felében is tovább élt, a tudat szintjén részben még azok 

körében  is,  akik  gyakorlati  életvitelükben  ennek  ellenkezőjét 

valósították  meg.  Erre  látszanak  utalni  a  családi  iratokban 

megfogalmazódó részben önkritikus, részben az utódoknak szóló, 

figyelmeztető  hangok.  Széchenyi  Sándor  naplójában  a 

következőket  írja:  „A  gazdaság  vitele  sötét  pont  életemben.  

Beismerem  gyarlóságomat,  de  mivel  soraimmal  nem  akarok  

bűnbánó  gyónást,  hanem  emlékeimet  letenni  –  inkább  röviden 

átsiklok a témán.”243 De idézhetnék Csapó Vilmost  is,  aki saját 
242 TMÖL  GE. i. 1.-16. dob.
243 TMÖL Széchenyi cs. i. 3. dob. 26. pall. Széchenyi Sándor ugyan arisztokrata származású, 
de életvitelében ezer szállal kötődik a jómódú középbirtokos nemességhez. Ezért tartom 
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kárán  okulva,  arra  inti  fiát,  hogy  jogi  tanulmányai  mellett 

végezzen  gazdálkodási  kurzust  is.244 A  gazdálkodási  ismeretek 

hiánya  kétségkívül  gátolta  az  okszerű  gazdálkodás  normájának 

betartását.  A  rendi  korszak  robotoltatásra  épülő  gazdálkodási 

rendszerének  öröksége  ez,  amely  a  maga  egyszerűségében 

valóban  nem  igényelt  komoly  üzemszervezési  ismereteket. 

„1848-ig  a  földművelés  nem  okozott  nagy  fejtörést,  az  ingyen 

munka  ledolgoztatott,  az  ingyen  termés  behordatott.”245 Ennek 

megfelelően  nagyon  kevés  a  mezőgazdasági  szakoktatással 

foglalkozó  intézmény,  nemcsak  Magyarországon,  de  az  örökös 

tartományokban is. Az első felsőfokú mezőgazdasági tanintézetet 

a  bécsi  kormányzat  –  felismerve  a  nagybirtok  megnövekedett 

szakemberszükségletét – 1850-ben Magyaróváron hozta létre. A 

Magyar Gazdasági Egyesület kezdeményezésére később újabbak 

is  létesültek,  Keszthelyen  és  Debrecenben,  az  1890-es  évekig 

azonban a szakképzés iránti érdeklődés viszonylag szerény maradt 

általában is, a nemesség körében pedig különösen az.246

A  középbirtokos  réteget,  de  nemesség  egészét  is  sajátos 

viszony  fűzte  egykori  hatalma  alapjához,  a  földhöz.  A múltból 

örökölt értékrendben a birtok több mint a megélhetés forrása, sőt, 

jellegzetesen  nem  is  az,  hanem  az  uralom  maga.  Hatalom  a 

jobbágyok  felett,  jogosítvány  a  törvénykezésre  alattvalóikkal 

szemben és egymás vitás  ügyeiben,  az önkormányzatiságra,  s  a 

követküldés  joga  által  a  törvényhozásban  való  részvételre.  A 

birtokbírhatás  joga  1844-ig  kizárólag  a  nemesség  privilégiuma, 

indokoltnak naplójának idézését.
244 TMÖL Csapó cs. i. 10. dob. 161. pall.
245 Asbóth, 1892. 16. p. Korizmics László Lónyai Gáborhoz intézett levelét idézi
246 Vörös, 1976. 23-25. p.
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mint ahogy a hivatalviselésé is. Azé a nemességé, amelynek egy 

és  oszthatatlan  volta  már  Werbőczy  idején  is  csak  fikció,  s 

amelynek  tagoltsága  különösen  a  birtoknélküli  vagy 

jobbágytelken ülő, armalista és kuriális nemesek megjelenésével 

egészen nyilvánvalóvá vált.247 Ezzel együtt, s figyelembe véve azt 

a tényt is, hogy személyre szólóan a birtokvesztés lehetősége már 

1848 előtt  is  fennállt,  úgy véljük,  hogy föld és hivatal  ebben a 

korszakban még – a rendi társadalom logikájából következően – 

szorosan összetartozó egységet alkotott. Ugyanez a logika jelölte 

ki  egyébként  a  nemesség  számára  a  szóba  jöhető  további 

életpályákat: az egyház és a hadsereg szolgálatát. Az 1848 utáni 

átalakulás  egyik  traumája  a  fent  nevezett  egység  megbomlása, 

amit  inkább  erősített,  mint  gyengített  a  középbirtokos 

nemességnek a folyamatban betöltött szerepe. Az, ami korábban 

magától  értetődő,  a  születés  jogán  járó  adottság  volt,  az  új 

alapokon  szerveződő  világban  már  megvédendő  vagy 

megszerzendő  juss  csupán.  A társadalom individualizálódik,  az 

egyéni teljesítmény sokszorosára értékelődik, a piaci viszonyok, a 

konkurencia  az  élet  minden  területén  érvényesül.  A  nemesség 

jelentékeny  része  fölkészületlen  ezekre  a  változásokra,  s  némi 

nosztalgiával  tekint  korábbi  önmagára,  hogy  aztán  védekezésül 

egyfajta látszat világot építsen maga köré. Ennek része a földhöz 

való  sajátos  viszony  is,  melyben  szívesen  látják  az  egykori 

hatalom szimbólumát, s mint ilyet, megkülönböztetik minden más 

pénzszerzésre alkalmas eszköztől, hangot adva egyúttal az üzleti 

élettel kapcsolatos úri idegenkedésnek is. E szemlélet figyelemre 

érdemes  lenyomatát  követhetjük  nyomon  abban  a  levélváltás 

247 Kövér, 1998. 93. p.

108



sorozatban,  amit  Marton Pál  folytatott  Sztankovánszky Imrével. 

1869.  febr  11.„Levelére  válaszolva  tudatom,  hogy  a  Nagy-féle 

kajdacsi birtok eladó, és ezen határozatra a tulajdonost éppen a 

venni szándékozók indították. Nem tartozom ugyan azok közé, kik 

nemesi  levelükre  tulsúlyt  fektetnek,  de  nevezzem  nemes 

büszkeségnek vagy hiúságnak, nem tehetek róla, de ősi földemhez 

szent  kegyelettel  ragaszkodom,  s  ez  szülte  bennem  azt  a 

gondolatot, hogy Méltóságodnak felajánljam a vételt, mely által a 

rész az egészhez visszacsatoltathatnék. …..A birtok örök árát 80 

ezer  forintra  tartja  az  eladó.” 1869.  március  5.”….más 

eredményre  jutottam,  mint  Méltóságod  levelében  ecsetelni  

méltóztatott.  –  először  is  én  megkülönböztetem  ügyünket  az  

üzletvilág  ügyétől,  mely  mindent  a  rideg  nyervágy  szemüvegén 

néz,  de képzelni  sem vagyok képes Méltóságodat ily szerepben.  

……–  a  magyar  még  mai  nap  büszkébb  fekvő  birtokára,  mint  

zsebjében  lévő  pénzére,  ez  csak eszköz   az  uraságra,  midőn  a  

fekvő birtok maga az uraság. – ennek igazságát látjuk naponként  

az üzlet embereinél, kik ha nem képesek fekvőségeket vásárolni,  

legalább  bérelnek,  mert  a  birtok  az,  mely  magában  bizonyos 

nimbuszt  terjeszt  birlalója körül,  s  ebben találom részben okát, 

hogy  a  büszke  magyar  faj  oly  kegyelettel  ragaszkodik  ősi  

birtokához, hogy attól, még akkor sem kíván megválni, midőn ezt  

tenni tanácsosabb volna, de más részről sem tekintem ügyünket  

nyereségre számított üzletnek, mert akkor egyszerre kezdenénk a 

többi  ajánlkozóval  is  alkudozni,  s  mint  Méltóságod  megjegyzi  

árverést  tartani.  Kérem  azonban  Méltóságodat  meggyőződve 

lenni  a  felett,  hogy  megbízóm jellemét  sérteném meg,  ha  ilyen 

nemtelen játékot üznék. Megbízóm hála Istennek a minden ároni 
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eladás  körülményei  között  nincsen,  s  csak  is  a  rokoni  tisztelet  

sugalta, hogy Méltóságodnál tegye meg ajánlatát akkor, amikor  

az  eladásra  több  oldalról  felhivatott…….Bocsánatot  kérek 

továbbá, ha Méltóságod számítását  a föld értékét  illetőleg igen 

üzletiesnek  jelzem,  mert  ezen  birtok  1/3  mennyiségét  vásárolta  

meg Báró Szkerlec családtól, s most midőn a közlekedési eszközök 

naponkint fejlődnek s közelebb jutunk a bel’ és külföldi piacokhoz,  

mi  által  a  fekvő   birtok  becse  emelkedik.  Továbbá  midőn 

Méltóságod mellettünk levő birtokát Pesty úrnak hat forintjával 

adta bérbe, akkor a mienket 50-70- ftjával számítja. Holott az első 

esetben ezen birtokot 75 ezer, az utóbbi esetben holdját legalább 

100 ft illetné.” 1869. márc. 14.” Ifjabb Nagy Sándor megkérdezte  

apját az alkuról, aki azt felelte: „ aki birtokát előnyösen el akarja 

adni  tetesse  hírlapba,  s  annak adja,  ki  többet  ád.” Az öreg  úr 

beteges lévén,  ingerlékeny természete  csak néha tűr ellenvetést, 

így az ifjabb úr tartózkodott  megjegyzést  tenni.  Előttem viszont 

úgy nyilatkozott, hogy kész inkább a birtokot megtartani, mint ily  

kótya-vetye  forma módhoz  folyamodni,  s  addig  még  az  apja  a  

kezdett alku iránt kedvezőbben nem nyilatkozik, a dolgot nyugodni  

hagyja, de mással alkuba bocsátkozni nem kíván, de más részt ha 

Méltóságod   a  70  ezret  beígérné,  úgy  az  alkut  befejezettnek  

tekinti……..nem  kétlem,  hogy  Méltóságod  tekintve  azon 

körülményt, hogy minden felé szomszédok vagyunk, tekintve, hogy  

ezen birtokra külön háztartást számítani nem kell, következtetve,  

mit hoz, tisztán hozza, s tekintve, hogy a fizetést belátása szerint  

határozhatja,….  ha  65  ezret  beígér,  akkor  az  uraságot  az  ár  

elfogadására fogom bíztatni”  248 A birtok végül 66 ezer forintért 

248 TMÖL Sztankovánszky cs. i. 19. dob. 90.pall.
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cserélt  gazdát  jelentős  fizetéskönnyítés  mellett:  a  vételkor 

fizetendő  összeg  36  ezer,  a  maradék  részt  két  év  alatt  kellett 

Sztankovánszkynak törlesztenie.249  A történet rövid epilógusaként 

vita  zajlott  még  arról,  hogy  kit  terheljen  a  bérlő  által 

foganatosított,  300  forint  értékű  építkezés  költsége:  „Legyen 

egyéb  iránt  meggyőződve  Méltóságod,  hogy  ha  én  volnék  

tulajdonosa  Kajdacsnak,…..  ezen  összeg  mely  kérdés  tárgyát 

képezi,  soha  se  indítana  arra,  hogy  felette  vitatkozzak,…… de 

tőlem azt követelik, hogy a 66 ezer forint csonkítatlanul folyjék be, 

s  ezen  igyekezetem  Méltóságod  tiltakozásán  látszik  hajótörést  

szenvedni, mint sem én a jó egyetértést, lovagias előzékenységet,  

melyet  Méltóságodnál  tapasztaltam,  most  pörrel  fejezzem be.  – 

vagy  ellenkezőleg,  megbízóm  azon  véleményben  legyen,  hogy 

megrövidítettem…….erkölcsi  kötelességembe  áll,  ezen  vélt  

sérelmet megbízóm részére sajátomból is pótolni.”250 A hosszabb 

levélrészleteket nem is volna érdemes idézni, ha pusztán a kortársi 

publikációkból,  valamint  a  történeti  irodalomból  is  jól  ismert 

jellemvonások  szemléltetésére  volnának  alkalmasak.  Amire  a 

szövegben  figyelni  érdemes  az  inkább  az,  hogy  miközben  az 

általánosnak  mondott  nemesi  erények  érvként,  elvárásként 

fogalmazódnak  meg,  a  valóságban  a  szereplők  másként 

cselekszenek. Vevő és eladó egyaránt számol, s a maga módján 

alkuszik. Az eset kapcsán felvethető kérdés elsősorban az, hogy 

vajon  nemességről  a  közgondolkodásban  kialakított  kép  a 

tényleges  társadalmi  mozgásokat,  cselekvéseket,  milyen 

mértékben  befolyásolja.  Nyilván  számottevően,  de  azt  mégsem 

249 TMÖL Sztankovánszky cs. i.  2. dob. 10. pall.
250 TMÖL Sztankovánszky cs. i. 19. dob. 90. pall.
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állíthatjuk, hogy a tudat szintjén létező viselkedési modelltől való 

eltérés egyedi, csupán kivételnek tekinthető jelenség volna. Az ősi 

javak  egyesítésére  való  törekvésnek  is  lehetséges  több 

magyarázata. Természetesen értelmezhető a múlt iránti nosztalgia 

jeleként  vagy  presztízs  beruházásként,  de  látnunk  kell  benne  a 

racionalitás  elemét  is:  egy  működő  birtokot  hozzá  közvetlen 

kapcsolódó  résszel  kiegészíteni,  gazdaságosnak  tekinthető 

vállalkozás. 

A  fenti  példánkban  szereplő  egyedi  eseten  túl  a 

Gazdacímtár  adatai  alapján  is  mérhető  az  a  törekvés,  hogy  a 

családi  birtokot  lehetőség  szerint  a  rokonságon  belül  tartsák, 

kétségtelen  követve  ezzel  az  ősiség  törvényéből  következő, 

korábbi gyakorlatot. Dőry-Patlan határában a 100 kat. hold feletti 

birtokok területe 7 704 kat. hold, ebből 6 966 kat. hold a Dőryek 

tulajdonában  volt,  a  maradékon  további  három  birtokos 

osztozott.251 De  példaként  említhetjük  Gindly-családot  is,  teljes 

határa 17 140 kat. hold, ebből mindösszesen 1 235 kat hold nem 

középbirtok, a maradék részt a Gindly-Csapó-Bezerédj rokonság 

tartotta  kézben  a  századfordulón.  Mindez  alátámasztja  azt  a 

korábbi  megállapításunkat,  hogy  a  reformkori  középbirtokos 

nemesség területvesztése  lényegesen kisebb a nemesség egészét 

érintőnél.  Hasonló  következtetést  vonhatunk  le  a  birtokosok 

számának  alakulásáról  is.  Glósz  József  becslése  szerint  a 

reformkorban mintegy 80 személyt lehet e tulajdonosi kategóriába 

sorolni.  Jó  ötven évvel  később a  Gazdacímtár  42  birtokost  tart 

számon. Emlékeztetőül újra idézzük Keleti Károly becslését, aki 

251 Gazdaczímtár, 1897. 120-121. p. A megállapítás azzal a megszorítással igaz, hogy az 
egyik tulajdonos Pejacsevics László gróf , Dőry Gabriella férje.
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szerint  a  nemesi  származású  birtokosok  száma  országosan  a 

jobbágyfelszabadítást követő ötven évben negyedére csökkent.

Ha a századfordulóra kialakult birtokviszonyokat tekintjük, 

megállapíthatjuk,  hogy  a  jellemző  birtoknagyság  ebben  az 

időszakban közelíti,  illetve meghaladja  az 1  000 kat.  holdat.  A 

felső határt  két  3 000 és  négy 2 000 kat.  hold feletti  gazdaság 

képviseli,  az  e  kategórián  kívül  eső  birtokok  száma  összesen 

kilenc,  ebből  öt  100 és  200 kat.  hold  közötti.  Ezek az  adatok, 

mindenekelőtt  a  középbirtok  határát  el  nem  érő  gazdaságok 

alacsony száma az előző ötven évben zajló  folyamatra  utalnak, 

amely  során  számottevő  birtokkoncentráció  is  zajlott,  jelentős 

differenciálódást  eredményezve nemcsak az egyes nemzetségek, 

hanem  azok  tagjai  között  is.  A  volt  középbirtokos  családok 

leszármazottai  körében azért nagyon alacsony a 100-200 holdas 

birtokosok  száma,  mert  ez  a  birtoknagyság  egyszerűen  nem 

jövedelmezett  eleget a birtokosi lét standard életviteléhez. Amíg 

birtokosok voltak, erről lemondani nem tudtak és nem is akartak, 

ezért szükségképpen rövid idő alatt tönkrementek. 

 A  nemesség  körében  zajló  differenciálódás  alapja 

elsősorban  az  a  reformkori,  a  birtok  általános  állapotában 

megragadható  örökség,  amivel  a  tulajdonosok  a  polgári  korba 

érkeztek, részint pedig – mint ezt Gindly Rudolf és Csapó Vilmos 

példája  igazolja  –  a  piaci  viszonyokhoz  alkalmazkodni  tudó, 

egyéni teljesítmény megléte, illetve hiánya.

A 19.  század  második  felében  a  középbirtokos  nemesség 

számára  a  gazdálkodás  a  lehetséges  életutak  között 

megkülönbözetett  helyet  foglalt  el.  A  birtokukat  megőrzők 

számára  ez  az  elsődleges  jövedelemszerzési  forrás,  függetlenül 
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attól,  hogy  a  gazdaság  irányításában  milyen  mértékben  vettek 

részt.  E  tekintetben  lényeges  különbség  mutatkozott  az  egyes 

birtokosok között. Az egyik típust a gazdálkodást hivatásszerűen 

űzők  alkották,  akik  a  birtok  irányítást  folyamatos  jelenlétükkel 

ténylegesen kézben tartották. Ezt a típust testesítette meg többek 

között Dőry József, aki négyévnyi főszolgabíráskodás után tette le 

hivatalát,  és  Dombóvárra  költözött,  hogy  életét  kizárólag  a 

gazdálkodásnak szentelje252. Választását nyilván az a felismerés is 

motiválta,  hogy  az  egy  kicsit  gazdálkodni,  egy  kicsit 

hivatalnokoskodni  kora  lejárt,  a  mezőgazdasági 

termelőtevékenység és a közigazgatási feladatok ellátása egyaránt 

szakértelmet és egész embert kívánt. Ugyancsak ehhez a típushoz 

tartozott  Bezerédj  István  unokaöccse,  s  egyik  örököse,  Pál  is. 

Neveltetése a nemesi hagyományokat szem előtt tartva indult: első 

iskoláit  magántanulóként  szülei  házában  végezte,  majd  Bécsbe 

került  a  Collegium  Theresianumba.  Ezt  követően  viszont  a 

megváltozott igényekhez igazodóan képzése új irányt vett. Miután 

a  katonai  pályát  természetével,  hajlamaival 

összeegyeztethetetlennek tartotta, a család úgy határozott, hogy a 

fiatalembert  a  bajorországi  Weihenstefan  gazdasági  iskolájába 

küldi,  ahol  szigorú  napirend  mellett  elméleti  és  gyakorlati 

képzésben  részesült.  253 Praktikumot  gróf  Károlyi  Lajos 

tótmegyeri  birtokán  folytatott,  majd  külföldön  végezte 

tanulmányait,  hat  évig  Párizsban  élt,  s  beutazta  Európát.  Nem 

iskolarendszerű képzésben vett részt, hanem tanulmányutakat tett, 

francia gazdaságokat látogatva gyarapította tudását. Mindeközben 

252 TMÖL Dőry cs. i. 8. dob. Dőry Frigyes i. Dőry Józseftől 1869. 6. 8.
253 TMÖL Bezerédj cs. i. 334. dob. 108. pall.
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apja  neheztelését  is  kiváltotta,  aki  pénzügyek  tekintetében 

meglehetősen  rigorózus  nézeteket  vallott.  Fia  külföldi 

tartózkodását sem helyeselte, inkább azt várta volna, hogy Pali a 

maga  urává  váljon,  ne  pedig  a  szüleitől  függjön.  Anyagi 

támogatást  szigorú  korlátok  közt  biztosított,  csupán  havi  száz 

forintos  apanázst  nyújtva  fiának,  minden  ezen  felüli  kiadást 

ellenőrzött,  és  személyesen  fizetett  ki.254 Az  ifjúkor  vitákat 

gerjesztő  bizonytalanságai  után  Bezerédj  Pál  felnőttként 

maradéktalanul  képviselte  a  család  közvetítette  értékrendet:  a 

hidjai  birtokot  jól  működő  gazdaságként  őrizte  meg,  s 

mindeközben felvállalta nagybátyjának a selyemhernyó-tenyésztés 

magyarországi elterjesztésére irányuló törekvéseit is: a Szekszárd 

központtal  létrehozott  Országos  Selyemhernyó-tenyésztési 

Felügyelőség  vezetőjeként  tette  ismertté  nevét.255 Mikszáth-tal 

szólva ő volt „a selyem Bezerédj”, akit egyéni teljesítménye emelt 

1903-ban a főrendiházba, majd a valóságos belső titkos tanácsosi 

rangra.256

A  birtokosok  egy  másik  típusát  képviselték,  akik  a 

birtoknak  csak  tulajdonosai  voltak,  nem  pedig  a  gazdái. 

Hagyományos  nevelésben  részesültek,  bölcsészetet,  jogot 

tanultak, gazdálkodási ismereteket gyakorlat útján is legfeljebb, ha 

felszíneseket  szereztek.  Tevékenységük,  érdeklődésük 

középpontjában  hajlamuk  és/vagy  neveltetésük  miatt  a  közélet 

állt.  A  Bartal-család  számos  tagját  sorolhatjuk  az  e  típusba 

tartozók  közé.  A  Bartalok  története  egyébként  egy  ponton 

lényegesen  eltér  a  többi  Tolna  megyei  középbirtokos 

254 TMÖL Bezerédj csi. i. 334. dob. 108. 155. pall.
255 TMÖL Földmérési ig. i. 162. dob. Cserna, 2000. 5.p.
256 Mikszáth, 1914. 176-183.
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nemzetségtől.  Eredetüket ugyan a 13. századra vezetik vissza, a 

nagy birtokszerzés időszaka esetükben azonban nem a 18., hanem 

a  19.század.  Bartal  György,  akit  a  nemzetség  újra  alapítójának 

tekintenek,  udvari  karriert  maga  mögött  tudva  személyes 

teljesítményének  köszönhetően  az  1820-1850  között  kb.  9  000 

hold birtokot  szerzett.  A kései  birtokszerzésnek köszönhetően a 

birtokosztódás  az  utódok között  értelemszerűen  nem volt  olyan 

mértékű,  mint  a  száz  évvel  korábban  megtelepülők  körében. 

Ennek is köszönhető, hogy a tolnai birtokok – Fadd és Hencse (2 

500  kat.  hold)  –  Bartal  György  legkedvesebb  szerzeménye  két 

Bartal  örökös,  Béla  és  Ferenc  között  oszlott  meg  még  a 

századfordulón  is.  A  család  közélet  iránti  elkötelezettségét 

szemléltetendő idézzük Bartal Pál sorait, amivel fiát a gazdasági 

pályától eltanácsolta: „neked az Isten nem azért adott jobb módot  

és  hogy  szellemi  képességeiddel  embertársaid  közül  

kiemelkedhess, hogy ezt saját önös czéljaidra használd fel, hanem 

azért,  hogy  tudásodat,  munkaerődet  embertársaid  javára 

értékesítsd  s  a  közösséget  szolgáld.”257 E  szemléletnek 

köszönhetően,  Aurél  gyakorlatilag  minden  tudást  nélkülözött, 

amikor 1877-ben apjától átveszi a birtokot, saját bevallása szerint 

„ a gazdaságból…. csak annyit tudtam, hogy vetnek, aratnak és 

csépelnek.”258 Az  üzemszervezést  később  sem  tanulta  meg,  a 

gazdálkodást  úri  passziónak  tekintette,  amit  bár  kedvvel,  de 

anyagi veszteséggel végzett. A közélet aktív résztvevője, egy ideig 

nem  vállalt  tisztséget  később  viszont  országgyűlési  képviselő, 

1903-tól  Pozsony  megye  főispánja.  A  Bartal-családon  belül 

257 Bartal, 1937. 150. p.
258 Bartal, 1937. 154. p.
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közéleti tevékenységének köszönhetően még magasabb pozícióba 

jutott  György,  Fadd  birtokosa,  aki  karrierje  csúcspontján  a 

miniszterségig  jutott.259 1875-ben  bekövetkezett  halálakor  Fadd 

súlyosan  eladósodott,  ami  nem  feltétlen  a  gazdálkodás 

minőségére,  hanem  esetünkben  inkább  életmódbeli 

jellegzetességekre utal.

 A  kevésbé  sikeresen  gazdálkodók  körébe  tartozott 

Széchenyi Sándor, aki szintén maga kezelte apjától átvett dorogi 

birtokát,  fiatalos  lendülettel,  de  megalapozott  ismeretek  nélkül. 

„Vaktában  neki  indultam,  másfél  év  után  átlátva,  hogy  nem 

boldogulok….  felfogadtam  a  volt  simontornyai  tiszttartót 

gazdasági tanácsosnak. Ő csak is a juhászat emelkedésében látta 

a gazdasági felemelkedést. Több év tapasztalás megmutatta, hogy 

nem jó úton haladok.”260

Példáink  igazolják,  hogy  a  polgári  korszak  által  kínált, 

lehetséges  életutak  rendkívül  változatos  képet  mutattak. 

Kiemelendőnek  ehelyütt  a  birtokukat  sikeresen  megőrzőket 

tartanánk, ellensúlyozva ezzel a kortársi publikációk és a témában 

megjelent  szakirodalom  válságjelenségekre  koncentráló 

egyoldalúságát.

259 Bartal, 1937. 131-139. p. 1865-ben a helytartótanács elnökhelyettese 1872-ben 
országgyűlési képviselővé választják, 1874-ben a Bitto-kormány földművelés, ipar és 
kereskedelemügyi minisztere.
260 TMÖL Széchenyi cs. i. 26. pall.
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2. Tisztviselők, katonák

A  reformkori  középbirtokos  elit  számottevő  részének  a 

legfőbb  jövedelme  a  kiegyezés  utáni  időszakban  is  a  földből 

származott, de vajon milyen megélhetési források kínálkoztak a 

birtokukat vesztők számára?

 Első  helyen,  mint  legkézenfekvőbb  lehetőség  a 

hivatalviselés  állt,  ez  járt  a  legkisebb  presztízsveszteséggel, 

hiszen a megyei állás a veszni tűnő múltnak is része volt. Persze, 

az  új  helyzet  más,  már  szó  nincs  a  nobile  officium  nemes 

önzetlenségéről, a birtokosi létből fakadó kiváltságos státusról, a 

szolgálat vállalását kőkemény anyagi érdekek, a túlélés kényszere 

motiválta. Hogy a megyei szolgálat vonzóbb az államinál, megint 

csak  érthető.  A megye a  középbirtokos  nemesség  territóriuma, 

előbb  a  sérelmi  politika,  majd  a  liberális  ellenzékiség  hatásos 

eszköze, a mindenkori központi hatalommal szemben a nemzeti 

különállás legfontosabb záloga. Mi sem bizonyítja jobban, hogy 

ez a hagyomány milyen erősen élt, mint az, hogy a megalakuló 

magyar  kormány  is  indokoltnak  látott  a  témával  kapcsolatban 

körlevelet  intézni  a  vármegyékhez:  a  kormány  „bizalommal 

elvárja  a  hatóságok  hazafiuságától  és  bölcsességétől,  hogy 

közreműködésük  által  a  nemzeti  kormány  tekintélyét  és  erejét  

emelni  fogják.”   Ugyanakkor  „Nem lehet  a  kormánynak nem 

éreznie,  hogy  közvetlen  a  nehéz  lefolyt  időszak  után,  mely  a 

nemzetet  a  passzív  ellenállásra  mint  egyedüli  hazafiu  erény  
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gyakorlatára  kényszerítette,  a  nemzet  érzületének,  

eszmemenetének átalakulnia nem könnyen lehetséges.”261 

Az érzelmi azonosulás mellett  praktikus okok is szerepet 

játszottak  abban,  hogy  az  egykori  birtokosok  –  persze  nem 

kizárólag  –  a  megyei  státusok  felé  fordultak.  Egész 

kapcsolatrendszerük idekötötte őket, az érdekérvényesítés esélye 

itt tűnt a legnagyobbnak. A lehetőségek azonban ezzel együtt is 

korlátozottak,  a  konkurencia,  mint  az  élet  más  területein,  itt  is 

erőteljesen érvényesült.

A  kiegyezéskor  és  az  azt  követő  időszakban  politikai 

értelemben is élt egy illúzió, nevezetesen az, hogy a vármegye a 

középbirtokos nemesség fellegváraként a reformkorihoz hasonló 

súlyú szerepet tölthet be. A funkció megváltozása csak lassan, s 

nem  is  teljes  körűen  tudatosult,  bizonyság  erre  az  az  erejét 

vesztett  mozgalom,  amit  a  megyék  korábbi  önmaguk 

paródiájaként  a  századelő  válságakor  levezényeltek.  Mindebből 

az  (is)  következett,  hogy a  megyei  hivatal  vonzása  nem szűnt 

meg teljesen az átalakulást sikeresen átvészelő, módos birtokosok 

számára sem. Velük szemben a megélhetésért küzdő társaik nem 

léphettek  fel  eséllyel,  mint  ezt  egy  későbbi  példánkban,  Dőry 

Viktor  esetében látni  fogjuk.  A konkurenciával  más  oldalról  is 

számolni kellett: a nemesi értelmiségi réteg szaktudást szerezve 

hosszú idő óta töltött be a municípiumokban statusokat, melyeket 

természetesen  továbbra  is  megőrizni  remélt.  Új,  le  nem 

becsülhető  versenytárs  1844  óta  a  nem  nemesi  származású 

értelmiség,  amely  az  egykori  birtokosokkal  szemben  a 

változásokat a felemelkedés lehetőségeként élte meg.

261 Magyarországi rendeletek tára, 1867. 2. kiad. Pest, 1871. 60-64. p.
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Az  elmúlt  évek  társadalomtörténeti  kutatásai  módosítani 

látszanak  azt  a  hosszú  időn  át  élő,  közhelyszerűnek  tűnő 

megállapítást,  amely  szerint  a  kiegyezés  után  a  dzsentri 

elözönlötte  a  hivatalokat.  Mára  bizonyossá  vált,  hogy 

számarányuk  kisebb,  mint  az  korábban  feltételezhető  volt. 

Mindez  nem  jelenti  azt,  hogy  ne  létezett  volna  egy  nagyon 

erőteljes társadalmi  igény a válságba jutott  középbirtokos réteg 

oldalán a hivatalok elnyerésére. Megítélésünk szerint statisztikai 

adatok  nem  az  igény,  inkább  az  érdekérvényesítő  képesség 

mértékéről vallanak. 

A dzsentriről kialakult képet a kortársi publicisztika, s talán 

még  erőteljesebben  a  témához  kapcsolható  nagyszámú 

szépirodalmi  alkotás  formálta.262 Meglehet  az  írások  egyes 

megállapításaikban túlzóak, értékítéletükben egyoldalúak, máskor 

alaptalanul általánosítóak, de az egy pillanatig sem lehet kétséges, 

hogy  valóságban  ténylegesen  létező  jelenségeket  írnak  le. 

Konkrét témánk szempontjából biztosan igaz az az állítás, hogy a 

lecsúszás elkerülése érdekében az egykori birtokos rokoni baráti 

kapcsolatait  mozgósítva  mindent  megtett  azért,  hogy  álláshoz 

jusson,  így  nem  alaptalanul  jött  létre  a  társadalmi  tudatban  a 

hivatalokat  elözönlő  dzsentri  képzete.  Vizsgálatra  érdemes 

kérdés,  hogy  az  érdekérvényesítés  milyen  csatornákon,  milyen 

módszerekkel és milyen eredménnyel folyt.

 Köztudott, hogy alapját az a rokoni és baráti kapcsolatokra 

épülő rendszer alkotta, amely erős hálóként fogta össze a körébe 

tartozókat.  A  nagy  létszámú  Dőry-család  leszármazási  tábláját 

262 A  dzsentri  irodalom körébe  sorolható  művek  összegzését  tartalmazza  Tarjányi  Eszter 
tanulmánya,  amelyben  sürgeti,  hogy  a  társadalomtörténethez  hasonlóan  az 
irodalomtudomány is vizsgálja felül a témával kapcsolatos korábbi nézeteit.
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vizsgálva,  két  jellemző  vonást  emelhetünk  ki.  Az  egyik,  hogy 

nem  számított  kivételesnek  az  egymás  közti  házasodás, 

elsősorban  a  nemzetségen  belüli  vagyon  megőrzésének 

eszközeként. Ezzel ugyan nőtt az örökletes betegségek kockázata, 

de ugyanakkor az együvé tartozás érzése is erősödött.263 Közeli 

rokonok házasságára más családok körében is találunk példákat, 

hogy csak egy ismert személyiségre, Bezerédj Istvánra utaljunk, 

aki előbb Bezerédj  Amáliát,  majd egykori sógornőjét, Bezerédj 

Etelkát  vette  nőül.264 De  említhetjük  a  Bánffy-kormány 

belügyminiszterét,  Perczel  Dezsőt  is,  aki  első  unokatestvérét, 

Júliát vezette oltár elé.265

A Dőryekhez  visszatérve  a  másik  kiemelésre  érdemes  – 

egyébként  más  családokra  is  érvényes  –  jellegzetesség,  hogy 

rokoni  kapcsolataik  a  megye  szinte  valamennyi  jelentős 

középbirtokos  családjára  kiterjedtek:  Csehekre,  Klieglekre, 

Vizsolyiakra,  Bernriederekre,  Jeszenszkyekre,  Perczelekre, 

Bezerédjekre.  Ezen  kívül  néhány  arisztokrata  család  is  a 

rokonságba tartozott:  a  Széchenyi,  a  Korniss,  a  Sztojanovits,  a 

Pejacsevich, a Rudnyánszky. A kör értelemszerűen még tovább 

bővül, ha a házasság révén családtaggá válók további rokonságát 

is figyelembe vesszük. A kapcsolati háló tehát nagyon kiterjedt, 

egyben jelentve előnyt, s támasztva korlátot: a népes családnak 

köszönhetően  nőtt  ugyan  a  potenciális  támogatók  köre, 

ugyanakkor a rászorulóké is. A kapcsolati tőke pedig köztudottan 

fogyó eszköz,  ha túl  gyakran használják,  könnyen hatástalanná 

263 Dőry Matild és Dőry Jenő, Dőry Gabriella és Dőry Pál, Dőry Gábor és Dőry Erzsébet, 
Dőry Károly és Dőry Mária, Dőry Karolina és Dőry Sándor. Dőry családfa: 7., 10.,12. és 14. 
tábla
264 Cserna, 2000. 4. p.
265 Dobos, 2001. 124. p.
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válik.  A  Deák-párt  országos  elnökeként  kiváló  kapcsolatokkal 

rendelkező  Vizsolyi  Gusztávval  szemben  is  nyílván  okkal 

fogalmazódott  meg  a  vád,  hogy  befolyását  csak  ritkán  vetette 

latba, ezért sokan csalódtak benne, mert nem tett értük semmit.266

A  családi  levelezés  tanúsága  szerint  a  támogatás 

kieszközlése részben személyes megkeresés, részben levél útján 

történt, nem egyszer többszörös áttétel útján. Perczel Béla például 

Horváth Mihály püspök kérését közvetítette Sztankovánszky Imre 

főispánnak. „Horváth Mihály püspök felkért, hogy Mészöly Gézát  

ki  jelenleg  a  tolnai  árvaszéknél  van  alkalmazva  Novák 

kineveztetése  folytán  megürült  törvényszéki  állomásra  néked 

beajánljam.”267 Perczel  az  illetőt  egyébként  nem  ismerte,  de 

mivel a püspök az állomás betöltésére alkalmasnak találta, arra 

kérte  Sztankovánszkyt,  hogy  vegye  pártfogásba  őt.  A  főispán, 

ahogy  ez  a  püspökhöz  írt  levél  fogalmazványából  kiderül, 

teljesítette  a  kérést:  „Különösen  kedves  volt  nekem  az  adott  

alkalom arra, hogy Méltóságodnak Mészöly Géza urra vonatkozó 

kívánata  teljesítésén  őszintén  igyekezhettem,  és  ámbár  őt  a  

megyei  törvényszéknél  megüresedett  két  ülnöki  állásra 

kijelöltettem:  a  közgyűlés  választása  egyszer  sem  esett  őrá.  

Ellenben sikerült őt megyetiszti ügyészi hivatalra kijelölve meg is 

választatni,  s  így  ő  még  is  hivatalos  pályára  fiatal  korában 

léptetve, azon már tovább haladhat.”268 

A  levélváltás  kapcsán  két  dologra  érdemes  figyelni. 

Egyrészt arra, hogy a hivatali előrejutáshoz szükséges kapcsolati 

266 Euripon, 1884. 36. p.
267 TMÖL Sztankovánszky cs. i. 19. dob. 84. pall. 1870 7.27. A levélben említett Horváth 
Mihály csanádi püspök, a Szemere-kormány kultusz minisztere, neves történetíró, az MTA 
tagja
268 TMÖL Sztankovánszky cs. i. 20. dob. 96. pall. én.
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háló  nem csupán  a  jó  nevű  családok  privilégiuma,  az  elnyert 

státus pedig nem feltétlen arra alkalmatlanra száll, másrészt, hogy 

a  sikeres  fellépéshez  a  főispán  személye  megkerülhetetlen,  de 

támogatása önmagában még nem elegendő.

A  megyei  tisztújítások  menete  is  számos  tanulsággal 

szolgál  a  rendszer  megítélése  szempontjából.  A  főispán  előbb 

már  említett  kiemelkedő  jelentősége  a  jelölési  jogán  alapult, 

hiszen  a  döntési  kompetenciával  rendelkező  közgyűlési  tagok 

szavazataikkal  csak  a  kijelölt  személyeket  támogathatták.  A 

főispán befolyását  tovább növelte  a  szavazás  módja.  Az egyes 

posztok  betöltésére  általában  többes  nominálás  történt, 

legtöbbször három, ritkában négy fővel.  269A gyakorlat szerint a 

közgyűlés  először  az  első  helyen jelölt  személyről  nyilvánított 

véleményt,  s  ha  a  látható  többség  fennállt,  akkor  a  döntés 

megszületett.  Az  1867-es  tisztújításkor  mindössze  két  esetben 

fordult  elő,  hogy  a  levezető  elnök  nem  tudta  megállapítani  a 

többséget, s ezért a bizottmányi tagok körében szavazást rendelt 

el.270 E rendszer  miatt  az első helyen jelöltek nagyobb eséllyel 

indultak  a  megmérettetésen,  mint  hátrább  sorolt  társaik,  ami 

megint csak a főispán szerepének fontosságát húzza alá. Az első 

hely előnyt jelentett,  de  nem biztos eredményt.  1867-ben a  61 

előre sorolt  jelölt közül 50-en nyerte el a tisztséget.  A jelentős 

posztokon  viszont  ennél  sokkal  jobb  az  arány,  itt  csupán  egy 

esetben,  a  simontornyai  főszolgabíró  választásnál  fordult  elő, 

hogy nem az első, hanem a harmadik helyen álló pályázó nyerte 
269 Az 1870. évi törvényhatósági törvény a jelölő bizottmány intézményével szabályozta a 
kérdést.
270 TMÖL kjkv. 1867. 2.  Forster  Ferenc  és Szeniczey Ödön a dunaföldvári  főszolgabírói 
posztra  pályázott,  amit  végül  Forster  nyert  el  313:111  arányban.  A  másik  szavazásra 
bocsátott poszt a tiszti főügyészé, amit  Papp Lajos nyert el Tóth Istvánnal szemben 132:83 
arányban.
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el  a  közgyűlés  bizalmát.  A  jelöltet  gróf  Széchenyi  Sándornak 

hívták.271

Az  eddigiek  alapján  elmondható,  hogy  a  választás 

kimenetele sok tekintetben már a bizottsági ülés előtt eldőlt, azok 

számára,  akiket  az  áhított  állásra  nem  is  jelöltek, 

megmásíthatatlanul.  A  látható  többséggel,  valamint  az  első 

helyről  megválasztottak  magas  arányából  kitetszik,  hogy 

meglepetést keltő eredmények egyébként sem születtek, jeleként 

annak,  hogy  a  támogató  tábor  jól  megszervezett  A  dolog 

természetéből adódóan kevés a konkrét adat arról, hogy miként 

szerveződtek ezek a táborok, ki és milyen módon fogta össze a 

szavazásra  jogosultak  több száz  főt  kitevők körét.  A háttérben 

nyilván a megyében tekintéllyel, ranggal, pozícióval rendelkező 

személyek álltak, de egyértelmű utalásokat találtunk arra, hogy a 

pártok egyre növekvő szerepet játszottak a pozíciókért folytatott 

küzdelemben. „Dénest megválasztották 128 szótöbbséggel, Pápét  

magával  vitte,  felkiáltással  lett  főjegyző  a többi  tisztviselők…a 

Deák  párt  irányadása  szerint.”272  Tolna  megyében  a 

törvényhatósági  bizottsági  tagok  körében  egyébként  a 

kormánypárti  többség 1875 előtt  erős ellenzék mellett,  a fúziót 

követően  pedig  a  század  végéig  elsöprő  fölénnyel  biztosított 

volt.273

Az  egykori  középbirtokos  nemesség  mozgásterét  a 

kiegyezés  után  alapvetően  a  modernizáció  előrehaladása 

határozta  meg.  Közismert,  hogy  ennek  lényeges  eleme  a 
271 Az esetben nem a végeredmény,  inkább a jelölés sorrendje a meglepő, csak találgatni 
lehetne, hogy Sztankovánszky milyen okból sorolta a grófot a jelentkezők közül az utolsó 
helyre.
272 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Laura i. 6. dob, apjától 1872. 11. 17. Az idézetben Dőry Dénes 
alispánná, Pápé Gyula főjegyzővé választásáról van szó.
273 Csekő, 2002. 42-43. p.
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bürokrácia jelentős növekedése, az álláshelyek bővülése volt, ami 

elvileg a lehetőségek körét tágította, a valóságban azonban egy 

ellenkező előjelű folyamat is zajlott. A modernizáció ugyanis – 

követve ezzel  a Bach-korszak gyakorlatát  – a szakképzettségre 

alapozott  szakszerűség  kívánalmát  állította  előtérbe.  Ahogy 

korábban is utaltunk rá a jelenség maga nem új keletű, a megyei 

szervezetben már jóval korábban megjelentek a szakismerethez 

kötött posztok, amelyekre a birtokos elit már létrejöttükkor sem 

tartott  igényt.  1867  után  az  új  jelenség  az,  hogy  a  folyamat 

fokozatosan kiszélesedett, s elérte a presztízzsel járó, egyben jól 

jövedelmező posztokat. 

Először a táblabírák világa szűnt meg véglegesen, amikor 

az igazságszolgáltatás és közigazgatás különválasztását kimondó 

törvény megszületett.274 A szakképzettséget  előíró paragrafusok 

megszüntették  azt  a  lehetőséget,  hogy a  lecsúszókkal  szemben 

érzett  szolidaritás  jegyében  pusztán  a  születés  jogán  szerzett, 

korábbi  gyakorlat  alapján  valaki  a  törvénykezés  résztvevőjévé 

váljék.

 Kevésbé szigorú az 1883-as minősítési törvény azzal, hogy 

védelmet  biztosított  a  már  rendszerben  levők  számára.  A  34. 

szakasz  kimondta,  hogy  mindazok,  akik  a  törvény 

hatálybalépésekor  akár  kinevezés,  akár  választás  útján  nyert 

hivatalban  tényleg  szolgáltak,  vagy  ha  igazolták,  hogy  1867. 

július 1-je után szolgálatban voltak, azokra a minősítési törvény 

nem  vonatkozott.275 Az  új  nemzedékkel  szemben  viszont 

bizonyítvánnyal igazolt tudást írt elő a törvény: a tiszti ügyészi 

274 1869. évi IV. tc. További szigorítás a bírákra nézve az 1874. évi 24. tc, amely a gyakorlati 
képzést írta elő.
275 1883.évi I. tc.
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státus  betöltéséhez  ügyvédi  oklevelet,  az  alispán,  jegyzők, 

szolgabírák  és  segédszolgabírák  esetén  államtudományi 

tudorságot,  vagy  legalább  négy  éves  jogi  tanfolyamot 

államtudományi vizsgával. Fogalmazó gyakornoki és szolgabíró 

segédi  állásra  a  csak  jogi  tanfolyamot  végzetteket  is 

alkalmazhatták,  azzal  a  megkötéssel,  hogy az államvizsgát  egy 

éven  belül  le  kellett  tenniük.  Az  alispánnak,  főjegyzőnek  és 

szolgabírónak  az  alapképesítésen  kívül  közigazgatási  vizsga 

letételével gyakorlati képzettséget is kellett igazolnia.276

A feltételek  szigorodása  ellenére  sem gondoljuk,  hogy a 

reformkorban felnőtté  váló nemzedék érvényesülési  lehetőségei 

összességében jobbak lettek volna, mint a később születetteké. Ha 

különbséget tenni egyáltalán érdemes, akkor inkább az utóbbiak 

javára.

 Az első nemzedék mással  össze nem hasonlítható terhe, 

hogy  az  átalakulás  –  esetenként  teljes  létbizonytalanságot 

eredményező  –  sokkja  őket  érte,  nagyrészt  felkészületlenül, 

hiszen  az  átlag  az  elmúlt  korszak  társadalmi  elvárásai  szerint 

rendezte  be  az életét.   Nem kényszer,  hanem szabad választás 

tárgya  volt  az,  hogy  valaki  a  kor  színvonalát  meghaladó 

gazdálkodást folytatott-e, vagy megmaradt a robotoltatásra épülő 

rendszer  kényelménél,  vagy  az,  hogy  képezte-e  magát,  vagy 

megelégedett az iskoláztatás minimumával. Ami a 19. század első 

felében még az átlaghoz igazodó magatartás volt, később súlyos 

mulasztásnak tűnt,  alapot adva ezzel  az uram-bátyámos világot 

kritizáló megnyilatkozásoknak. 

276 1883. évi I .tc.
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Dőry  Mihály  életútja  példa  erre  is,  története  egy  a 

lehetséges válaszok közül arra, hogy milyen esélyek kínálkoztak 

a birtokukat vesztett nemesek számára, hol húzódtak ténylegesen 

a rokoni-családi kapcsolatokra épülő szolidaritás határai.

 Egy  korábbi  fejezetben  Mihály  sorsát  1863-ig  követtük 

nyomon,  amikor  a  biztos  csődöt  elkerülendő,  teljes  birtokát 

eladta,  kisebb-nagyobb  adósságokat  hagyva  kifizetetlenül. 

Családos  emberként  magán  kívül  hozzátartozóiról  is 

gondoskodnia kellett: feleségéről, hajadon leányairól, két még az 

iskoláztatás  elején  járó  fiáról,  nem  is  szólva  az  idősebb 

testvérekről,  Kázmérról  és  Mihályról,  akik  háborodottként 

elmegyógyintézetben végezték életük.  Dőry közel  az  ötvenhez, 

gyakorlatilag minden jövedelmet nélkülözve, a túlélés érdekében 

már  a  provizórium  idején  hivatalt  vállalt.  Schmerling  bukását 

követően  Dőry  reménykedve  figyelte  a  politika  alakulását,  az 

országgyűlés  összehívására  vonatkozó  hírek  őszinte  örömmel 

töltötték  el.277 A  kiegyezést  követő  tisztújítás,  az  alkotmányos 

rend  helyreállítása  azonban  csak  kevés  megnyugvást  hozott  a 

családfő  számára.  A  megyei  törvényszék  megválasztott 

ülnökeként  helyzete  kezdettől  fogva  bizonytalan  volt,  mivel 

zavaros  anyagi  ügyei  miatt  állandó  támadások  érték, 

megkérdőjelezve  a  bíráktól  elvárható  feddhetetlen 

magaviseletét.278Helyzete  tarthatatlanságát  maga  is  kínosan 

érzékelte: „a mai bizottmányi ülésen nem vehetek részt mert úgy 

van  számítólag  beosztva,  hogy  minden  alkalommal  jöjjön  egy 

tárgy elő ami ellenem megsemmisítésemre  van alkalmazva.279 

277 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 3. dob. férjétől,1866. 7. 7. 1866. 8. 1.
278 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 3. dob. férjétől,1866. 5. 4.   1868.3.29.
279 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 3. dob. férjétől, 1869. 11. 27. 
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 A  már  bírósági  végzéssel  követelt,  kiegyenlítetlen 

tartozások  mellett  a  képzettség  hiánya  is  támadási  felületül 

szolgált.  Egyik  újságban  kritikai  hangvételű  cikk  jelent  meg 

például  arról,  hogy  a  tisztégre  alkalmatlan  táblabírákat  is 

választottak, s a felsorolt személyek között egy D.M. monogram 

is szerepelt.280 

Dőry  érezte,  hogy  jól  fizető  állását  komoly  veszély 

fenyegeti, ezért pártfogókat keresett. Nehezen szánta rá magát, de 

felutazott Pestre, hogy a pártkörben tegyen látogatást, ahol el is 

érte,  hogy  Deák  magánkihallgatáson  fogadja.281 Gyakorlati 

eredménnyel  azonban  nem  járt  a  pesti  tartózkodás,  s  későbbi 

próbálkozásai sem a fővárosban.282 A megye viszont nem hagyta 

teljesen  elbukni:  bírói  állását  ugyan  –  saját  várakozását 

beteljesítve – elvesztette,  kapott viszont új hivatalt, 1871-ben a 

törvényhatósági bizottság várkapitánnyá választotta meg. A poszt 

a  hangzatos  elnevezés  ellenére  a  valóságban  egy  alacsony 

presztízsű,  szerény állást  takart:  viselője a vármegyei  rabokhoz 

kirendelt 30 fős őrszemélyzet felügyeletét látta el egy őrmester és 

két káplár vezérlete mellett. A fizetség is ennek megfelelő volt, 

miközben a törvényszéki ülnök éves jövedelme 1 200 ft-ra, addig 

a  várkapitányé  csak  500  ft-ra  rúgott.283 Dőry  számára  a 

bevételcsökkenés  nehezen  feldolgozható  veszteség,  ezért  nem 

adta fel, hogy egy jobban fizető állást találjon.284 Miután a jogi 

végzettség  előtérbe  kerülése  miatt  a  hivatali  előrejutás 

reménytelennek tűnt, gazdatisztként szeretett volna álláshoz jutni. 
280 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. Viktortól 1867. 5. 14.
281 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 3. dob. férjétől 1868. 10. 6.
282 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Laura i.  6. dob. anyjától 1873. 2. 1. 
283 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 3. dob. férjétől 1870. 9. 3. Dőry Laura i. 6. dob. 
anyjától, 1872.12. 24.
284 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Laura i. 6. dob. anyjától, 1873. 2. 21., 1873. 4. 22.
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Az  ígéreteknél  messzebb  azonban  nem  jutott.  Mindeközben 

folyamatosan aggódhatott amiatt, hogy a meglevő, szerény állását 

is elveszíti. Személye a soha nem rendeződő anyagi zűrzavarok 

okán egyre kínosabbá  vált.  Rokona,  a  nagyon fiatalon alispáni 

rangba jutó Dőry Dénes több alkalommal visszalépésre szólította 

fel.  285A kegyelemkenyérnek számító állásról a családon belül is 

úgy  vélekedtek,  hogy  nagyon laza  szolgálat  (lockerer  Dienst),  

ami könnyen azt a benyomást keltheti, hogy Mihály tökéletesen 

nélkülözhető. 286

 Dőry sorsa egyszerre igazolja a rokoni-baráti szolidaritás 

jelenlétét  és  fogyó  erejét.   Mihály  a  kiegyezés  előtt  még  azt 

remélte,  hogy  „patrónusa  polczra  jutásával” kitisztázhatja 

”agasztó  becsület  homálosítását”,287 magyarul  olyan  álláshoz 

juthat, amiből nemcsak a mindennapok finanszírozhatók, hanem 

a  fennálló  adósságok  rendezése  is  megoldható.  Hogy  ez  a 

várakozás soha nem teljesült, az részben annak köszönhető, hogy 

a  kapcsolati  tőke  eredményes  működtetése  egyre  inkább 

feltételekhez  kötötté  vált.  Dőry  a  vesztesek  legesélytelenebb 

típusát  képviselte.  Teljes  birtokvesztést  eredményező csődje  az 

annyira áhított gazdatiszti poszthoz jelentett rossz ajánlólevelet, 

az ifjúkor mulasztása, a tanulás elhanyagolása, amit az 1870-es 

években  a  felesége  is  szemére  hányt,288 a  családi 

hagyományokhoz  méltó  hivatal  lehetőségét  zárta  el  előle. 

Életkora végképp reménytelenné tett bármiféle újrakezdést. Sorsa 

azért  nem  egyedi,  mert  egy  folyamatba  illett,  a  megye 

285 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Laura i. 6. dob. anyjától 1873. 4. 22.
286 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 4. dob. Laurától, 1879.1. 29.
287 TMÖL Dőry cs. i. Dőrry Mihályné i. 3. dob. férjétől, 1866.7. 7.
288 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 3. dob. férjétől, 1874. 3. 20.
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átalakulásába hatalmi centrumból közigazgatási tényezővé, amely 

során az egykori nemesi elit részben önként, részben – mint Dőry 

Mihály esetében – kényszerűségből egyre nagyobb teret engedett 

át korábbi pozícióiból. Igaz, teljesen soha nem adta fel ezeket. 289

A  megyei  hivatalokból  saját  döntésük  alapján  távozók  egy 

része a gazdaságukat megőrzők köréből kerültek ki. A váltás nem 

azonnali,  a  megyei  hivatal  vonzása hosszú időn át  megmaradt. 

Dőry  József  példáját  már  idéztük,  aki  néhány  évig 

főszolgabíróságot  vállalt,  s  csak  ez  után  határozott  úgy,  hogy 

idejét  teljes  mértékben  a  gazdálkodásnak  szenteli.290 Testvére, 

Dénes tíz éven keresztül állt a megye szolgálatában, a kiegyezés 

évében  harmadik  aljegyzőként  indult  el  az  akkori  viszonyok 

között  is  hallatlanul  gyors  felfutású  karrierje:  1869-ben  a 

völgységi járás főszolgabírája, 1871-ben a vármegye főjegyzője, 

1872-ben alispán.  Öt  év  múlva  mondott  le  magas  tisztségéről, 

hogy  azt  felcserélje  a  bonyhádi  választókerület  képviselői 

mandátumára.  A  tendenciává  erősödő  jelenség  szemléltetésére 

felhozhatjuk Széchenyi Sándor példáját is, aki – bár arisztokrata 

származású – de életvitelében, kapcsolatrendszerében erőteljesen 

kötődött  a  megyei  nemességhez.  Közéleti  szereplésre  először 

1860-ban  vállalkozott  dunaföldvári  szolgabíróként,  majd  1867-

ben  a  simontornyai  járás  első  emberévé  választották. 

Felkészültségéről  és  motivációjáról  nyíltan  vall  naplójában: 

„Néhány  hónap  múlva  a  Dunaföldvári  járásba  szolgabíróvá 

választottak.  Mint  a  csikóhoz  tanuló  ló  kell,  mellém  adtak  

289 TMÖL alisp.i. 1901/567
290 Magyarország és a Külföld, V. évf. Bp. 1901. ápr. 20. 4. sz. Dőry József különösen a 
lótenyésztés területén ért el kiemelkedő sikereket. Sütvény-pusztán létrehozta az ország első 
magán félvér ménesét, a lótenyésztés területén végzett tevékenységéért 1896-ban III. 
osztályú vaskoronarenddel tüntették ki.
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esküdtnek Ellman Miklós szekszárdi fiatalembert ki már a Bach 

korszakban  a  hivatalos  formákat  elsajátította….Böcsületesen 

dolgoztunk, de a kisebb pörös ügyekben, bírói , adminisztratív és 

vizsgálóbírói  functiok,  bizon  gyarlóan  intéztettek  el.  Igazán 

különös,  hogy  a  nagyközönség  hiányos  eljárásunkat  jobban 

szerette mégis, mint az annyira gyűlölt német és cseh különben 

iskolázottabb  tisztviselők  korszakát.”291  Az  1867-es  évvel 

kapcsolatban pedig a következőket írja: „Fiam születése adta az  

utolsó  lökést,  hogy  Tolnába  közszolgálatba  lépjek.  Egy  fiatal  

ügyvéddel  szorgalmasan  neki  láttam a  közjogban  és  hivatalos  

formákra  nézve  bővebb  ismereteket  szerezni.”292 Az  elért 

eredménnyel  azonban  maga  sem  elégedett,  a  közigazgatási 

reform  bevezetését  követően  benyújtotta  lemondását.  „Nem 

éreztem  magam  elég  erősnek  az  új  tisztviselői  állásnak 

megfeleljek.”293 –  írja  naplójában.  A  hivatalnokokkal  szemben 

támasztott elvárások átalakulásán kívül volt egy mélyebb oka is 

Széchenyi  döntésének.  1871-ben  kötött  osztályegyezséget 

testvéreivel,  melynek értelmében  a  nagydorogi  birtok Sándorra 

szállt,  annak  ellenére,  hogy  az  uradalom  tulajdonjoga 

hitbizományi státusza miatt eredetileg testvérét, Györgyöt illette 

volna.  294 6  000  hold  jövedelme  az  anyagi  biztonság  és 

függetlenség  érzetét  erősítette,  gyökeres  változást  jelentve  a 

korábbiakhoz  képest,  amikor  az  apja  által  folyósított  apanage 

mellett,  saját  bevallása  szerint  a  tiszti  fizetésére  is  rászorult  a 

család rangjához illő életmód finanszírozásához.295 

291 TMÖL Széchenyi cs. i. 3. dob. 26. pall.
292 TMÖL Széchenyi cs. i. 3. dob. 26. pall.
293 TMÖL Széchenyi cs. i. 3. dob. 26. pall.
294 Széchenyi, 1933. 110. p. Az egyezség hátteréről lásd még Gaál, 1998. 301. p.
295 TMÖL Széchenyi család i. 3. dob. 26. pall.
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Makkai János középosztályokról szóló tanulmányában tett 

egyik megállapítása, hogy míg korábban a megyei közigazgatás 

fontosabb pozícióit a megye legtekintélyesebb családjai tartották 

kézben,  addig  a  változások hatására  két  emberöltő  alatt  a  régi 

nevek viselői alantas állásokba szorultak, „helyükbe a megyében 

ismeretlen  póri  vagy  idegen  vagy  magyarosított  nevű emberek 

kerültek.”296  A  tolnai  adatok  az  idézettnél  árnyaltabb  képet 

mutatnak, mert igaz ugyan, hogy nem kevesen szorultak alantas 

állásokba, s az sem vitatható, hogy korábban ismeretlen nevek is 

megjelentek  fontos  posztokon,  a  régi  nagy  családok  teljes 

kiszorulásáról azonban korszakunkban még nem beszélhetünk, ez 

inkább a háború utáni évek fejleménye. Elég az alispáni tisztséget 

betöltők névsorán végig tekinteni: Bartal György (1861), Vizsolyi 

Gusztáv  (1865-1871),  Dőry Dénes (1872-1877),  Perczel  Dezső 

(1877-1887), Simonsits Béla (1887-1895), Dőry Pál (1895-1905), 

Simonsits  Elemér  (1907-1912).  Valamennyi  a  reformkorból  is 

ismert középbirtokosi név. Közelebbről megvizsgálva a konkrét 

személyeket,  a  változást  abban  látjuk,  hogy  Dőry  Dénes 

alispánságáig  a  posztot,  nemcsak  tekintéllyel,  de  biztos  anyagi 

háttérrel is rendelkezők töltötték be, követve ezzel a reformkori 

hagyományt. Később viszont olyanok álltak a megyei igazgatás 

élén, akik bár jól hangzó nevet viseltek, de akik mögött már nem 

állt anyagi függetlenséget biztosító családi birtok. Perczel Dezső 

számára a nemzetség egykori hatalmas vagyonából szinte semmi 

nem maradt, a Simontsitsok az 1870-es évek elején vesztették el 

1  000  holdas  bölcskei  birtokukat,297 Dőry  Pál  pedig  a 

296 Makkai, 1942. 173.p.
297 Tolnamegyei Újság, 1937. jan. 20.
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vagyonbukott  Mihály fiaként  ifjú éveiben a teljes  pénztelenség 

szorítását is megtapasztalta. A tolnai adatok tehát nem igazolják 

az egykori  középbirtokos családok teljes  kiszorulását  a megyei 

vezető  posztokról,  az  viszont  kétségkívül  érzékelhető,  hogy az 

anyagi jómódjukat megőrző birtokosok egyre kevésbé tekintették 

életcéljuknak  a  vármegyei  hivatalt.  Hasonló  tapasztalatokról 

számolt be a kortárs Buday Dezső is: „A vármegyékben ma már 

csak kevés helyütt van meg az a szokás, hogy a birtokos-gentry  

osztály  is  szolgál  a  közigazgatásban(…)  a  legtöbb  helyütt  a 

birtoktalan  gentry  köréből  kerül  ki  a  tisztviselő  osztály,  sőt 

vannak olyan vármegyék is, amelyeknek a kormányzatában már 

nincsen benne a régi birtokos osztály.”298

A birtokosok az érdekérvényesítésnek más útját keresték, 

és  találták  meg.  Személyes  részvétel  helyett  lekötelezettjeiket 

küldték  maguk  helyett,  akik  részben  egykori  birtokostársaik, 

részben viszont már polgári származásúak közül kerültek ki. Ez 

utóbbira  jó  példa  Pápé  Gyula  esete.  Egy  korabeli  pamflet 

szerzőjét idézve Pápét a  „Dőryek emelték fel a porból”, s tették 

naggyá  azzal,  hogy  az  egykori  falusi  jegyzőt  a  vármegye 

főjegyzői  székébe  segítették,  örök  hálára  kötelezve  ezzel 

pártfogoltjukat.299 A módszer  hatásosnak bizonyult, a vármegye 

eszeként  és  erős  embereként  számon tartott  főjegyzőnél  aligha 

találhatott  volna  Dőry  József  alkalmasabb  jelöltet  a  család 

érdekeinek képviseletére.300

A  vagyontalanná  váló  birtokosok  második  generációja 

számára az út egyaránt nyitva állt a család korábbi státuszának 

298 Idézi Nagy, 1981. 154. p.
299 Euripon, 1884. 29-30. p.
300 Euripon, 1884. 17-27. p.
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megőrzésére  és  elvesztésére  is.  Dőry  Mihály  három  fiának 

életpályája bizonyságul szolgálhat erre.

Viktor, a testvérek közül a legidősebb már felnőttként élte 

meg  apja  birtokvesztését.  Hozzá  hasonlóan  megélhetése 

biztosítására  hivatalt  vállalt.  1864-ben  már  Békésben  találjuk, 

ahol feltehetőleg Perczel Gyulán keresztül főszolgabírói álláshoz 

jutott.301 A  kiegyezés  előtti  időszakban  tele  volt  bizakodással, 

hitte,  hogy  a  „megbukott,  gyűlölt  rezsim  protezsáltjaként”  is 

eséllyel folytathatja megkezdett hivatali karrierjét. Wenkheimtől 

minisztériumi  állást  remélt,  ennek  megszerzéséig  pedig  békési 

posztjának megőrzését. Ha hinni lehet anyjához írt levelének, erre 

bíztatást  kapott  Tomcsányi  Józseftől,  a  megye  1865ben 

kinevezett helytartó főispánjától.302 Végül a tisztújításon csúfosan 

megbukott,  távolról jött  idegenként vereséget szenvedett  magas 

poszton levő, befolyásos támogatója ellenére is.303

A kudarcot követően azonnal hazajött, abban bízva, hogy 

még  időben  érkezik  a  tolnai  tisztújításra.  Kilátásai  azonban 

korántsem  kecsegtetőek,  s  nemcsak  a  megkésettség  miatt.  A 

békési megmérettetést vállaló döntésében már szerepet játszott az 

is,  hogy  itthoni  tapogatózási  kísérletei  nem  bíztattak  sok 

sikerrel.304 A kedvezőtlen előjelek dacára is súlyos csalódásként 

301 TMÖL  Dőry  cs.  i.  Dőry  M.  i.  5.  dob.  feleségétől,  1864.  11.  12.  Perczel  Gyula  a 
Schmerling provisórium idején Békés megye főispánja. Dobos, 2001. 139. p.
302 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 4. dob. 1867.  3. 28.
303 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Laura i. Viktortól 1867. 4.17.
304 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 4. dob. 1867. 3. 28. „ wo ich in meinem Comitate, 
dort wo ich meine Väter, und Väters Väter geboren, gewirkt  und sich für das allgemeine 
wohl immer bereit hingegeben haben, nicht angenommen werden bin, und mit leere Hände 
abgehen muss zufolge den Worten:Nagyon sajnálom de sokan vannak a vállalkozók?! Und 
wer sind diese vállalkozók? doch ich schweige darüber, denn es tuth mir weh.” „amikor a 
megyémben,  ahol  apáim,  és  apáim apjai  születtek,  dolgoztak  és  mindig készek  voltak a 
közösség jólétéért tenni, ott engem nem fogadnak, és üres kézzel hagynak  elmenni ezekkel a 
szavakkal: Nagyon sajnálom, de sokan vannak a vállalkozók?! De kik ezek a vállalkozók? 
inkább hallgatok róla, mert fáj.”
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élte meg, hogy bár nem maradt  jövedelem nélkül, de csak egy 

nagyon  szerény  álláshoz  jutott:  a  völgységi  járás  második 

esküdtjévé választották.305 Apjával ellentétben a megélt kudarcok 

mellett  sem  volt  kilátástalan  előrejutása.  Komoly  lehetőség 

kínálkozott már két évvel később, amikor Perczel Pál lemondott 

főszolgabírói  posztjáról,  a  reményeit  növelte  Bartal  György 

levele:  „Kedves  Barátom!  Sietek  leveledre  felelni,  és  Téged 

biztosítani, hogy mindig a legnagyobb részvéttel voltam a Téged 

ért sors csapásai iránt, úgy különösen most, midőn úgy hiszem,  

hogy  Victor  fiad  előléptetése  könnyebben  keresztül  vihető,  

magam  részéről  mindent  el  fogok  követni,  hogy  kívánságod 

teljesüljön.”306 Hogy a tervből végül még sem lett semmi, az nem 

Bartalon múlott, hanem azon a nem várt körülményen, hogy az 

állásra Dőry Dénes is jelentkezett. Annak a Frigyesnek fia, aki 

mögött  nemcsak  a  dombóvári  uradalom  anyagi  biztonsága, 

hanem  a  megyei  Deák-párt  elnöki  tisztsége,  erőteljes 

párttámogatás állt. Viktor a biztos vereséget elkerülendő, nem is 

jelentkezett az állásra. Várnia kellett még az előrejutásra 1871-ig, 

amikor  a  dombóvári  járás  szolgabírájává  választották.  Emberi 

gyengeségén múlott,  hogy a kínálkozó lehetőséggel  nem tudott 

élni.  Forster  Alfréd főszolgabíróval  együtt  közmunkaváltság  és 

más  pénzek  hűtlen  kezelése  miatt  vád  alá  helyezték,  és 

elítélték.307 Sorsa ezek után nem lehetett más, mint a lecsúszás.

A  másik  testvérnek,  Ernőnek  sem  sikerült  a  családi 

hagyományokhoz illő státuszt elfoglalnia. A katonatiszti pályával 

kapcsolatos  elképzelések  már  a  diákévekben  megfeneklettek, 

305 TMÖL kjkv. 1867. 2.
306 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihály i. 5. dob. Bartal Györgytől 1869.8. 12.
307 TMÖL alisp. i. 1877/567
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részben a le nem tett vizsgák, részben anyagi nehézségek miatt. 

Tanulmányai  során végül 6 gimnáziumi osztályig jutott, ezután 

államvasúti  szakvizsgát  tett,  pénztárosként,  majd  ellenőrként 

alkalmazták.308

Pál az egyedüli a fivérek közül, aki a lecsúszást elkerülte, 

sőt, igazi karriert csinált, emelve ezzel a család rangját. Indulása, 

közel  egykorúak  lévén,  Ernőéhez  hasonlít.  Anyagi  gondok, 

tanulmányi nehézségek jellemezték a Kalocsán s Pécsett  töltött 

gimnáziumi  éveket,  meg  az  a  veszély  is,  hogy  az  „oly 

hosszadalmas  és  költséges  deák  oskoláztatás”  megszakad.309 

Rossz  bizonyítványa  miatt  1869-ben  megvonták  Dőrytől  a 

Styrum-Lymburg  alapítvány  ösztöndíját,  ami  apja  anyagi 

helyzetében nehezen pótolható támogatást jelentett a fiú számára. 

A  figyelmeztetés  még  időben  érkezett,  eredményei  javultak 

visszanyerte  az  ösztöndíjat,  s  befejezhette  a  gimnáziumot.310 

1872-ben kezdte meg jogi tanulmányait a pesti egyetemen, öt év 

múlva  szerzett  abszolutóriumot,  eredményesen  letéve a  jog-  és 

államtudományi  vizsgáját.  Hogy  minden  nehézség  dacára 

kitartott, abban bizonyosan szerepet játszott testvére példája, az a 

felismerés,  hogy magasabb iskolai végzettség nélkül legfeljebb, 

az úri lét peremén tud megkapaszkodni.  „Ernőt akármennyire is  

tisztelem, életútját nem tekintem példaértékűnek.”  – írja apjának 

címzett  egyik  levelében.311 Célja  elérése  érdekében  munkát 

vállalt,  egy  ügyvéd  mellett  írnokoskodott,  majd  házi 

tanítóskodott,  túl  téve  magát  azon  a  csalódáson,  amit  magas 

308 TMÖL számvevőség i. IV/408/c 1. dob.
309 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 3. dob. férjétől 1869.11.27.
310 TMÖL Alisp.i. 740/1870
311 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihály i. 5. dob. Páltól 1877.  2. 26.
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„polcra”  került  patrónusai  okoztak  neki  azzal,  hogy  a  remélt 

minisztériumi állás csak üres ígéret maradt.312

 Dőry számítása bevált, karrierje az árvaszéki jegyzőségtől 

egészen  a  békési  főispáni  székig  ívelt.313 Saját  maga 

teljesítményén  kívül  ebben  meghatározó  szerepe  volt  a  család 

érzékelhetően  erősödő  támogatásának:  Gabriellával,  a  jómódú 

Dőry  lánnyal  kötött  házassága314 ugyanis  alapvetően 

megváltoztatta helyzetét a nemzetségen belül. Már nem az egykor 

filléres gondokkal küszködő, szegény rokont látták benne, hanem 

egy ígéretes karrier előtt álló, közeli családtagot, akinek vannak 

ugyan az úri lét határán kívülre került hozzátartozói, de mellettük 

egy sógora is, akit Széchenyinek hívnak.

A hivatalvállalás a birtoktalanná válók számára a státusz 

megőrzésének  legjellemzőbb  eszközévé  vált.  A  Dőryeknél  is 

erőteljesebben  érzékelhető  ez  a  Perczel-családban,  ahol  a 

birtokvesztés  üteme  gyorsabb,  mértéke  pedig  nagyobb  volt, 

vagyis a jövedelemszerzés kényszere korábban és erőteljesebben 

jelentkezett.   Valószínűleg  ezzel  is  összefüggött  az,  hogy 

hagyományosan nagy hangsúlyt kapott a gyerekek iskoláztatása. 

A család 48 férfitagjáról rendelkezünk tanulmányaikra vonatkozó 

adatokkal. Ezek szerint 22-en jogi, 16-an katonai, 3-an gazdasági 

2-en gazdasági és jogi végzettséggel rendelkeztek, egy fő teológia 

szakot  végzett,  s  csak  4-en  nem végeztek  felsőbb  iskolát.315 E 

hagyomány  és  tudás  birtokában  a  Perczelek  eséllyel  birkóztak 

312 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihály i. 5. dob. Páltól, 1874. febr.¸1875. 1. 12.
313 TMÖL IV/408/c 1877-1878 tb.  vármegyei  jegyző,  1878-1881 árvaszéki  jegyző,  1881-
1885  árvaszéki  ülnök,  1885-1887  árvaszéki  elnök,  1887-1895  főszolgabíró  a  völgységi 
járásban, 1895- 1906 alispán, 1907- Békés vármegye főispánja
314 Dőry  családfa  16.  tábla  Pál  Dőry  Gyula  és  gróf  Korniss  Anna 
leányát, Gabriellát vette feleségül
315 Dobos, 2001. 104-207. p.
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meg az új világ kihívásaival. Jó nevű és nagy létszámú família 

lévén kapcsolatrendszerük nemcsak kiterjedt, de jól is működő, a 

korszak  egészében  jelentős  posztokat  töltöttek  be,  a  megyei 

közigazgatásban  csakúgy,  mint  a  kormányszerveknél.  Ebben 

nyílván  szerepet  játszott  a  család  politikai  értelemben  vett 

szélsőséges megosztottsága az a körülmény, hogy az emigrációba 

kényszerülőket  ugyanúgy  fellelhetjük  körükben,  mint  a 

szabadságharc  örökségét  demonstratívan  elutasítókat,  akik  a 

Habsburg-ház  iránti  elkötelezettségüket  névváltoztatással  is 

kifejezésre juttatták. Gyula, Imre és István a Bach korszak magas 

rangú  tisztségviselői,  mindhárman  megyefőnökök,  nyugdíjat  is 

biztosító  kiemelkedő  fizetéssel.316 Megélhetésük  ezért  az 

alkotmányos  rend  helyreállítását  követően  is  biztosított,  noha 

hivatalhoz  többé  nem  jutottak,  mivel  az  önkényuralom  alatti 

szerepvállalásuk mértéke már túllépett azon a határon, amit az e 

kérdésben  egyébként  meglehetősen  toleráns  közvélemény  még 

elfogadott. Az elutasításuk azonban csak személyre szóló, s nem 

terjedt  ki  a  család  többi  tagjára.  Ellenkezőleg,  a  Perczelek 

számára nyitva állt  az út a legmagasabb posztokig, a név attól 

csak jobban csengett, hogy a Bach-korszak kiszolgálói szégyellni 

valónak tartották.

 A kiegyezés után a család számos tagja vállalt szerepet a 

megyei önkormányzatban, Tolnában, Baranyában és Somogyban, 

316  Dobos, 2001. 138-144.p  Bonyhády Gyula 1851-től Békés és Csanád megyében tölti be a 
megyefőnöki funkciót, 1855-től a nagyváradi kerület úrbéri főtörvényszékének elnöke is,, 
1856-tól Vas megye megyefőnöke, 1861-től újra Békésben kap megbízatást, 1865-ig a 
megye főispánjaként tevékenykedik. Bonyhády Imre a császári megszállást követően 
Baranya alispánjává nevezik ki, majd címe megtartása mellett a vármegye törvényszékének 
elnökévé. 1851- től Szolnok vármegye megyefönöke. Bonyhády István 1850-ben Csongrád 
kormánybiztosa, majd ugyanitt megyefőnök.
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folytatva a reformkori hagyományt,317ugyanakkor meg is haladva 

azt azzal, hogy már nem idegenkedett, sőt törekedett a központi 

kormányszervek munkájában való részvételre is.

 Perczel Béla személyes kvalitásainak köszönhetően gyors 

megyei  karriert  futott  be  a  reformkori  Tolnában,  politikai 

meggyőződéséről  is  hitet  téve,  a  császári  csapatok  átmeneti 

kivonulását  követően  1849  nyarán  az  alispánságig  jutott.  A 

közéletbe 1860-ban tért vissza már nem megyei, hanem országos 

szintre, a helytartótanács tanácsosává nevezték ki. Pályáját 1868-

tól  a  pesti  ítélőtábla  rendes  bírájaként  folytatta,  a  bírói 

összeférhetetlenséget  szabályzó  törvény  megjelenését  követően 

azonban  inkább  az  országgyűlési  képviselőséget  választotta,  s 

lemondott  erről  a  tisztségéről.  Karrierje  újabb  csúcspontját 

jelentette az országgyűlés elnöki posztja (1874), az igazságügyi 

tárca  vezetése  (1875-1878),  majd  Curiai  elnökké  választása 

(1884).318

 Fia, Dezső hozzá nagyon hasonló utat járt be. A kiválóan 

végzett jogi tanulmányokat követően ügyvédi vizsgát tett, majd a 

vármegye  szolgálatába  állt:  aljegyző,  a  völgységi  járás 

főszolgabírája,  nagyon fiatalon, mindössze huszonkilenc évesen 

alispán (1877).  Apjához hasonlóan országgyűlési  képviselőként 

maga is eljutott a parlament alelnöki székéig (1892), ezt követően 

pedig a Bánffy-kormány belügyminiszterévé nevezte ki a király 

(1895).319 

317 Pulszky, 1880. 46. p. „ A kormányhivatalnok is úrnak számított, de jó hazafinak nem 
számított… a hazafisággal a megyei hivatal volt összeegyeztethető.”
318 Dobos, 2001. 114-115. p.
319 Dobos, 2001. 123-125. p.
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A Perczelek történetében nem a miniszteri  bársonyszékig 

ívelő pálya az érdekes, figyelemreméltóbb eleme az életrajzoknak 

a megyei kezdést követő váltás az országos politika szintjére a 

parlamenti mandátum megszerzése révén. Az esetek többségében 

ez azt is jelentette, hogy a képviselő egyidejűleg nem töltött be 

megyei  hivatalt.  Az  előbbi  példáinkon  túl  ebbe  a  sorba 

illeszkedett  Perczel Benjámin,  Perczel Lajos, Vizsolyi Gusztáv, 

Dőry József, Dőry Dénes és Sztankovánszky János is. Az 1875-

ös  összeférhetetlenségi  törvény  vitája  során  ugyan  felmerült, 

hogy  a  megyei  tisztségviselők  incompatibilitását   kimondják, 

mivel azonban a felvetés nem nyert kellő támogatást,320 az elvi 

lehetősége  fennmaradt  annak,  hogy  a  képviselők  a  megyei 

adminisztrációban is megőrizzék pozícióikat.  Hogy ez nem így 

történt,  abban  újabb  igazolását  látjuk  annak,  hogy  a  helyi  elit 

számára  egyre  kisebb  vonzerőt  jelentett  a  szerepében  átalakult 

megyei  igazgatás.  E  folyamatnak  része  az  országgyűlési 

képviselők  megváltozott  jogállása  is,  amely  abban  tért  el  a 

reformkori  követek  helyzetétől,  hogy  a  követi  utasítás 

rendszerének  megszűntével  a  honatyák  immár  szuverén 

döntéshozóként  ültek  a  parlamenti  padsorokban.  A  nép 

választottjaiként  jelentős  mértékben  csökkent  a  kötődésük 

megyéjükhöz,  rendszeres helyi jelenlétük talán még elvárás, de 

már  nem  általános  gyakorlat.  Vizsolyi  Gusztáv  az  1884-es 

parlamenti választásokon tizenkét éves képviselőség után váratlan 

vereséget  szenvedett  a  kölesdi  kerületben.  A kortárs  elemző  a 

kudarc  egyik  okát  abban  látta,  hogy  Vizsolyi  már  nem 

320 Szabó, 2003. 47. p.
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„Tolnamegyéé, hanem az egész országé”, s emiatt csak ritkán járt 

haza.321 

Miközben  a  politikai  karrier  egyre  vonzóbbá  vált  a 

reformkori elit utódainak körében, a minisztériumi állások iránt 

csökkenő  érdeklődés  mutatkozott.  Benedek  Gábor  vizsgálatai 

igazolják,  hogy  1867  után  ugyan  megjelentek  a  központi 

kormányszerveknél a reformkori köznemesi elit tagjai, néhány év 

múlva  azonban  otthagyták  ezeket,  s  a  régi  hivatalnoki  kar 

visszanyerte  szerepét.322 A  másik  oldalról,  vagyis  az  egyes 

életutak  szemszögéből  vizsgálva  a  kérdést  ugyanerre  az 

eredményre juthatunk. A Tolna megyei családokkal kapcsolatban 

rendelkezésre  álló  adatok  is  igazolják,  hogy  a  minisztériumi 

karrier nem tartozott a privilegizált életcélok körébe. Jó példa erre 

a  nagy  létszámú,  rövid  időn  belül  két  minisztert  is  felmutató 

Perczel-család,  melynek  köréből  alig  került  ki  miniszteriális 

tisztviselő.  Összesen  három  esetről  tudunk,  s  közülük  csak 

Miklós volt az, aki a ranglétrát végigjárva két évtized munkájával 

jelentős poszthoz jutott.323 

Az  ismert  életrajzi  adatokat  áttekintve  nincs  okunk 

feltételezni, hogy a többi család esetében más lett volna a helyzet. 

Nyomát  annak  leltük,  hogy  a  megélhetési  válságba  kerülő, 

birtoktalanná váló nemesség számára a minisztériumi állás, mint 

egy,  a lehetséges kiutak közül  szóba került.  A Dőryeknél több 

alkalommal is, Viktor, ahogy korábban már utaltunk rá, 1867-ben 

321 Euripon, 1884. 36. p.
322 Benedek, 1987. 393-394. p.
323 Dobos, 2001. 107-108., 160-161.p., 176-177.p. Perczel Aurél 1902 és 1903 között 
belügyminisztériumi segédfogalmazó, ezt követően vármegyei szolgálatba állt. Perczel Lajos 
1867-től valószínűleg korai haláláig az igazságügyi minisztériumban fogalmazó.  Perczel 
Miklós 1913-tól a belügy minisztérium kivándorlási osztályának segédtitkára, az 1920-as 
években miniszteri tanácsosként az elnöki osztály vezetője, 1931-ben helyettes államtitkár.
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Wenckheimtől  remélt  alkalmazást,  majd  a 

kultuszminisztériumban  családi  kapcsolatait  kihasználva 

Eötvöstől,  később  az  igazságügyi  tárcánál  Perczel  Bélán 

keresztül.324 Valamennyi próbálkozása sikertelenül zárult. Öccsét, 

Pált is nem egy csalódás érte Pesten töltött tanulmányának évei 

alatt.  „Én  a  legszigorubb  körülmények  között  tengve  sok  más 

között az ország egyik legmagasabb polcán levő férfiú szavaiba,  

nyájas ígéretébe akasztván a remény horgonyát.  – És – benne 

tört a horog. Nem tudtam én ezért okozni Perczel Bélát sem, sem 

H. miniszteri  titkárt,  sem  valami  törvényszéknek  

elnökét….csakhogy  a  poshadt  párt  érdeke  támogatóit  saját  

akarata mellett sem meri mellőzni. Ha egy jó kortes kocsmáros,  

még  ügyetlenebb  fia  lennék,  már  régen  legalább  50  ft  havi  

fizetéssel aplicálva lennék.”325  

Az  ígért  díjnoki  állásra  Dőrynek  még  két  évet  kellett 

várnia,  de  csak  alig  néhány  hónapra  foglalta  el  a  pozíciót. 

Tanulmányainak befejeztével jövőjét a megyei igazgatásban látta 

biztosítva,  csak  apja  bíztatta  a  maradásra,  anyja  értetlenségét 

kiváltva, „mintha ez lenne a módja annak, hogy valaki miniszter  

legyen.” 326

A  reformkori  elit,  illetve  utódainak  a  minisztériumi 

állásoktól  való  távolmaradásának  több  oka  volt.  Az  egyik 

kétségkívül az, hogy ezen a területen az érdekérvényesítés jóval 

nehezebbnek  bizonyult,  mint  ahogy  ezt  maguk  az  érintettek 

gondolták, lásd előbbi példáinkat. A konkurencia erőteljesebben 

324 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 4. dob. Viktortól 1867. 3. 28., Dőry laura i. 6. dob. 
Viktortól 1869. 12. 15., Dőry Mihály i. 5. dob. 1871. dec. 8.
325 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihály i. 5. dob. Páltól 1875. 1. 15.
326 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Laura i. 6. dob. anyjától 18778. 14.
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jelentkezett,  mint  a megyei állásoknál,  ahol a minisztériumihoz 

hasonló,  magas  szakképzettséggel  és  nagy  hivatali 

szakértelemmel rendelkező réteg csak kisebb mértékben, illetve 

később jött létre.  Vagyis az, amitől a köznemesi elit a megyei 

átalakulásban  is  idegenkedett,  a  rendszeres  és  számon  kérhető 

hivatali munka, a minisztériumokban követelményként már korán 

megfogalmazódott.  Az  előrejutás  a  hivatali  ranglétrán 

teljesítményfüggő  és  összességében  sokkal  lassúbb,  mint  a 

vármegyei  szervezetben,  ahol,  választott  tisztségről  lévén  szó, 

néhány év alatt a csúcsra lehetett jutni, rangot, tekintélyt szerezni, 

nem ritkán előkészítve ezzel egy politikai karrier kezdetét. S ez 

egy  további  ok  a  vizsgált  jelenség  kialakulására.  Az 

összeférhetetlenségi  törvény  szerint  ugyanis  a  minisztériumok 

alkalmazottai  a  miniszter  és  egy  államtitkára  kivételével  nem 

lehettek  parlamenti  képviselők,327 vagyis  aki  politikai  karrierre 

vágyott,  az  eleve  nem  gondolkodott  abban,  hogy  az 

államigazgatás központi szerveinél vállaljon munkát. 

Az elmondottakon kívül a köznemesi elit magatartását egy 

tudati  tényező is befolyásolta,  nevezetesen az, hogy a központi 

kormányzattal  szembeni idegenkedés paradox módon a nemzeti 

kormány  megalakulását  követően  is  tovább  élt,  ami  jól 

érzékelhetően megnyilvánult többek között az incompatibilitással 

összefüggő vitákban.328

 A  Perczelek  által  képviselt  életutakra  visszatérve, 

privilegizált területet jelentettek a katonatiszti karrierek. Érdemes 

felidézni ezzel kapcsolatban a családtagok képzési irányultságára 

327 Szabó, 2003. 44. p.
328 Szabó, 2003. 44-47. p.
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vonatkozó  adatokat,  amiből  kitetszik,  hogy  a  jog  mellett  a 

katonatiszti  pálya  volt  a  legnépszerűbb,  a  hagyományok  miatt 

valószínűleg  a  más  családoknál  tapasztalhatónál  is  nagyobb 

mértékben. A szabadságharcban való aktív szerepvállalás viszont 

kétségkívül  törést  jelentett  a  katonai  pályán.  Az  emigrációba 

kényszerülők  közül  Mór  és  Miklós  számára  rövid,  s  keserű 

epizód  III.  Napóleon  magyar  légió  szervezésével  kapcsolatos 

terve, s csalódást okozott Miklósnak az amerikai hadsereg is, ahol 

az  északiakkal  elért  katonai  sikerek  ellenére  sem  kapta  meg 

tábornoki kinevezését, ami miatt lemondott rangjáról, és polgári 

foglalkozás után nézett. 329 Az itthon maradók közül nem tudunk 

olyan családtagról,  aki  folytatta  volna a katonai  karrierjét.330 A 

magyar  szabadságharcban  részt  vettek  lehetőségeinek  korlátait 

tükrözi  báró Dőry Lajos pályája:  a  szabadságharc alatt  honvéd 

századosi  rangig jutott,  1849 és  1851 között  kényszer  sorozott 

közkatona a császári hadseregben, 1868-ban reaktiváltatta magát, 

részt vett a honvédség szervezésében, 1886-ban vezérőrnagyként 

nyugdíjazták.331 

Az Perczel-család életrajzi adatait vizsgálva feltűnik az is, 

hogy a pálya vonzása az ifjabb nemzedékeknél már jóval kisebb, 

mint  az  korábban  tapasztalható  volt.  A  szabadságharc  után 

született  nemzedék  tagjai  közül  csak  hárman  választották  a 

hadsereg  szolgálatát  élethivatásul.332 Az  elmondottak  jól 

illeszkednek  a  Hajdú  Tibor  által  végzett  vizsgálatok 

eredményéhez,  mely  szerint  a  dualizmus  korának  második 
329 Dobos, 2001. 169-172. p. 
330 Dobos, 2001.
331 Podmaniczky , 1984. 539. p.
332 Dobos, 2001. 129-131. p., 154-156. p., 177-178. p. Perczel Dénes, tengerészeti akadémiát 
végzett, vezérőrnagyként nyugdíjazták 1918-ban, Perczel József altábornagyi rangig jutott, 
peczel Miksa őrnagyi fokozatban szolgált a Magyar Királyi darabonttestőrségnél.

144



felében ebben a foglalkozási csoportban  is többségbe kerültek a 

polgári elemek. 333

A  hagyományos  úri  foglalkozásokat  vizsgálva  erősen 

differenciált  kép  bontakozik  ki  előttünk.  A  kapitalizmus 

versenyre,  konkurenciára  épülő  logikája  kétségkívül  ezen  a 

területen  is  éreztette  hatását,  az  egyéni  teljesítmény,  az 

individuum szerepe a korábbiakhoz képest felértékelődött. Közel 

azonos feltétekkel  indulva eltérő megoldások születtek,  máskor 

eltérő élethelyzetek vezettek hasonló eredményre. Az életrajzok 

alapján  nehezen  körvonalazhatók  egymástól  egyértelműen 

megkülönböztethető  típusok.  Lehetséges  választóvonal  a 

birtoktalanná  válók  és  a  földtulajdonukat  megőrzők  között 

húzódó  határ,  ez  viszont  önmagában  nem  ad  magyarázatot  a 

társadalmi státusz és presztízs változásaira. A birtok elvesztéséből 

következhetett a személyre és utódokra szóló lecsúszás csakúgy, 

mint  a  státusz  megőrzése  vagy  akár  a  presztízs  további 

emelkedése is. 

Ha a választott hivatás oldaláról vizsgáljuk a kérdést, akkor 

is nagyon vegyes a kép részben azért, mert az egyes életutakat 

tekintve  viszonylag  gyakori  a  „pályamódosítás”,  részben pedig 

azért, mert a birtokosi lét megőrzése vagy elvesztése e tekintetben 

csak  részben  meghatározó,  csoportképző  erejűnek  aligha 

tekinthető.  A motiváció  nyilván más,  de  mint  láttuk  a  megyei 

hivatal  vagy  az  országgyűlési  mandátumban  megtestesülő 

politikai karrier a birtokos és a birtoktalanná váló nemes számára 

egyaránt  vonzó  és  elérhető  cél,  miközben  a  minisztériumi 

státusztól való idegenkedés is mindkettőnek sajátja.

333 Hajdu, 1996. 343-351. p.
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Az  életutak  egyediségük  mellett  egy  tartalmában  jól 

meghatározható  folyamatba  illeszkedtek.  Irányát  tekintve 

egyértelmű, de nagyon lassú változásról van szó 18. század végi 

kezdetekkel, később fontos csomópontokkal. Ezek közül elsőként 

említendő  a  nem  nemesek  hivatalviselését  kimondó  törvény, 

aminek  jelentőségét  Tolna  vármegye  közgyűlése  érdemesnek 

tartott  jegyzőkönyvbe  is  foglalni.  334 A  következő  állomás  a 

népképviseletet megteremtő, a választójogot vagyoni cenzushoz 

kötő  jogszabály,  és  ebbe  a  sorba  illik  valamennyi,  a 

törvényhatóságokat,  illetve  tisztviselőiket  érintő  rendelkezés.335 

Mindezek, a közben zajló gazdasági és társadalmi változásokkal 

kölcsönhatásban, a polgári elemek fokozatos térnyerését, a másik 

oldalon  értelemszerűen  a  nemesi  származásúak,  ezen  belül  az 

egykori  elit  térvesztését  eredményezték:  nemcsak  a 

monopolhelyzet  szűnt  meg,  de  a  századfordulóra  egyes 

hagyományos foglalkozási csoportokban ez a réteg kisebbségbe 

is jutott.

Nehezen  megválaszolható  viszont  az,  hogy  a  polgári 

származásúak  korábban  feltételezettnél  magasabb  aránya  vajon 

milyen  mértékben  módosítja  az  átalakulás  jellegéről  vallott, 

Hanák  Péter  nevéhez  fűződő  megállapításokat.  A  magunk 

részéről nyitva hagynánk a kérdést, azzal a megjegyzéssel, hogy 

megítélésünk  szerint  a  mentalitásbeli  és  értékrendi 

334 TMÖL kjkv. 1844. 12. 16. „A nem nemesek birtok és hivatalképességére nézve hozott 
törvényeken a nemzet méltán örvendhet.” Többek között azért mert, „a közigazgatás 
folytatására és abban a hazának közjavára s a polgároknak jólétök eszközlésére most már a 
hazában létező minden tehetség meghíva leend, és senki nem panaszolkodhatand arról, 
miszerint nem a közigazgatásnak a legalkalmasabb férfiak általi folytatása, hanem a hazafiak 
egy osztályának közigazgatási monopóliuma volna cél és elv a.”
335  1848:5. tc. 1870:42. tc. 1883:1. tc.
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jellegzetességek  e  tekintetben  nagyobb  súllyal  esnek  a  latba  a 

számszerű arányok alakulásánál. 

Az  arányok  változásánál  még  egy  szempontot  érdemes 

figyelembe vennünk azt, hogy a jelzett folyamatok a bürokratikus 

apparátus  jelentős  bővülése  mellett  zajlottak,  így  eleve  csupán 

viszonylagos  térvesztésről  beszélhetünk.  A  viszonylagosságot 

erősíti az a tény, hogy a leírt változások ellenére az egykori elit 

többsége  továbbra  is  az  úrinak  számító  pályák  felé  fordult. 

Kisebb  részük  viszont  –  s  erről  ritkán  esik  szó  –  a 

hagyományosnak tekintett pályák helyett vagy mellett  új utakat 

keresett.

147



3. Vállalkozó nemesek

A tradicionális foglalkozások kapcsán szó már eddig is esett 

róluk, hiszen a Dőryek Eszterházy-hitbizományt bérlő tagjait nem 

tekinthetjük másnak,  mint  koruk vállalkozóinak.  Befektetőknek, 

akik  a  mezőgazdaságban  rejlő  lehetőségekből  reméltek  üzleti 

hasznot, nem különbözve ebben például a szomszédságban bérleti 

jogot  szerző,  zsidó  vállalkozótól,  Bischitz  Mórtól.  S  ide 

sorolhatjuk Gindly Rudolfot is, bemutatott életútjából itt indololt 

újra  felidézni  bérház  és  birtok  vásárlásait  a  fővárosban,  illetve 

Jászteleken. A kutatók egy része szerint ugyan az ingatlanszerzés 

a  vállalkozási  kedv  hiányának  kifejezője  és/vagy  egyszerű 

presztízsberuházás,  magunk  viszont  Ungár  László  véleményét 

osztjuk,  aki  ebben  inkább  a  hitelképesség  és  a  jövedelem 

növelésének egyik lehetséges eszközét látta. 336  

Az említett példákon túl a sor folytatható a gazdálkodókról 

szóló  fejezetben  szereplő  más  birtokosokkal,  akiket 

mezőgazdasági  vállalkozóknak  tekinthetünk,  de  akik  ebben  a 

minőségben  mégis  csak  megmaradtak  a  hagyományos 

foglalkozási keretek között.

 A kérdés  az,  hogy  vajon az  ipar-,  a  kereskedelem és  a 

pénzügyek  területén,  amit  a  korabeli  közgondolkodás  a 

nemességtől  távol  állónak  tartott,  megjelentek-e,  s  milyen 

formában  az  egykori  elit  tagjai.  A  válaszadás  során  a  megye 

általános helyzetéből indulnunk ki.

336 Ungár, 1942. 317. p.
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Kezdjük  néhány  statisztikai  adattal.  Tolna  választott 

korszakunk  végén  az  országos  átlagot  meghaladó  mértékben 

agrárjellegű,  a  mezőgazdaságból  élő  népesség  aránya  közel  71 

%.337 Az  iparban  foglalkoztatottak  száma  ebből  következően 

viszont  alacsonyabb  az  országos  átlagnál.338 A  számszerű 

különbség  nem  nagy,  a  megye  mégis  egyike  volt  az  iparilag 

legkevésbé  fejlett  területeknek:  1900-ban  mindössze  hat  olyan 

ipari  vállalkozást  tartottak  nyilván,  amelyben  húsznál  több 

munkást foglalkoztattak. A hat iparvállalat között két szénbánya, 

egy  bőrgyár,  két  selyemfeldolgozó  üzem  található. 339 Ha  az 

összehasonlítás alapjául nem országos, hanem dunántúli adatokat 

választunk, az eredmény még lesújtóbb. Ifj.  Leopold Lajos által 

végzett vizsgálat szerint Tolna a tizenegy megye közül az utolsó 

helyre  szorult.340  Az  iparosodottság  alacsony  foka  erőteljesen 

tükröződött  a  városiasodás  deficitjében:  Szekszárd,  a 

megyeszékhely csak 1905-től rendezett tanácsú város, lakosainak 

száma  a  14  ezret  sem  érte  el,  jellegében  pedig  a  polgári 

korszakban  is  megmaradt  annak,  ami  mindig  volt,  bortermelő 

kisvárosnak.

Összességében  megállapíthatjuk,  hogy  a  kiegyezés  utáni 

iparfejlődés  egyik  vesztese  Tolna  megye,  s  csak  részben  a 

Budapestre koncentrálódó gyáripar miatt,  hiszen a dél-dunántúli 

régió másik két központjának fejlődését tekintve is számottevő a 

lemaradása.  Külön vizsgálat  tárgyát  képezheti,  hogy ennek oka 

vagy következménye-e a  vasútvonalak  késői  és  alacsony színtű 

337  Statisztikai Évkönyv, 1916. 26. p. az országos adat 66,5 %
338  Statisztikai Évkönyv, 1916. 26. p. Az országos átlag 14,3 %, a megyei 13, 4 %
339 T.Mérey, 1974. 281. p.
340 Ifj. Leopold, 1907. 36.p.
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kiépültsége, az viszont tény, hogy a tőke érdeklődése a térség iránt 

rendkívül szerény maradt,  a létrejövő vállalkozások közül pedig 

nem  egy  életképtelennek  bizonyult,  vagy  a  továbbfejlődés 

érdekében  Budapestre  tette  át  székhelyét.  A  középbirtokos 

nemesség  ipartelepítésben  játszott  szerepét  ennek  tükrében 

ítélhetjük meg.

Ha  ipari  beruházásokról  beszélünk,  akkor  első  helyen 

Perczel  Béla  (1869-1929)  nevét  kell  említenünk,  a  bonyhádi 

zománcgyár  alapítójáét.  Fordulatokban gazdag életutat  tudhatott 

magáénak,  átlagosnak  számító  indulással  A  családi 

hagyományoknak  megfelelően  a  gimnáziumi  tanulmányok  után 

jogi  végzettséget  szerezve,  a  vármegye  szolgálatába  állt. 

Baranyában  rövid  aljegyzősködést  követően  előbb  a  mohácsi, 

majd a sásdi járás szolgabírájává választották. Tolnában bonyhádi 

főszolgabíróként  folytatta  pályafutását,  s  úgy  tűnt,  hogy  a 

birtoktalanná vált Perczelek mintáját követve ezen az úton halad 

tovább. Nem így történt. Főszolgabírói kinevezése után egy évvel 

gazdag  hozománnyal  feleségül  vette  Schönherr  Erzsébet  Elzát, 

egy  pécsi  borkereskedő  lányát.  Fővárosi  és  pécsi  ingatlanokat, 

köztük a Nádor Szállót  hozta az ifjú asszony a házasságba.  Az 

anyagi  biztonság  birtokában  Perczel  felhagyott  a 

hivatalnokoskodással,  s  vállalkozásba  kezdett,  előbb  egy,  a 

birtokos  nemesi  múltból  magától  adódóba:  a  Somogy  megyei 

Tabon vásárolt 1 800 holdas birtokot. Miután a gazdálkodás nem 

váltotta be a hozzáfűzött reményeket, eladta a néhány éve vásárolt 

ingatlant.341

341 Dobos, 2001. 116-117. p.

150



A  gyáralapítás  közvetlen  előzménye  az,  hogy  a  Perczel 

kezdeményezésére  1902-ben  létrehozott  bonyhádi  villanytelep 

csőd közeli állapotba jutott. A megmentésére összehívott szakértői 

bizottság  javaslata  volt  egy  energiaigényes  üzem  telepítése  a 

községben.  Perczel  egy  újpesti  csődbe  jutott  dominó-  és 

zománcgyár  felszerelését  megvásárolva  kezdte  meg  a  termelést 

1909  tavaszán  13  fővel,  napi  tíz  óra  munkaidővel.  Először 

dominót  gyártottak, piacot viszont  nem találtak.  A termékváltás 

elkerülhetetlen és rövid időn belül rendkívül sikeres, mivel valós 

keresletre alapult, abban az időszakban, amikor Magyarországon 

még  alig  működött  zománcgyár.  Maga  a  technika  is  jószerint 

ismeretlen, ezért az első időszakban cseh és német szakemberek 

segítségével pótolták a hiányzó tudást. A termékválaszték részben 

a  helyi  igényekhez  igazodott,  zománcedényeken  kívül  a 

lámpaernyőtől a különféle űrmértékekig sokféle használati tárgyat 

készítettek, másrészt a zománctáblagyártásnak köszönhetően, ami 

egyébként  üzemi  szinten  elsőként  Bonyhádon  valósult  meg, 

sikerült  a  külpiac  felé  is  nyitniuk:  1911-ben  itt  gyártották 

Konstantinápoly utca- és házszámtábláit.

A  gyáralapítás  sikerét  igazolja,  hogy  a  fejlődés  az  első 

világháborúig  töretlen,  a  13  fővel  induló  kisüzem  1914-ben 

csaknem félszázfőt foglalkoztatott.342 Később számos válság rázta 

meg  a  gyárat,  de  valamennyit  túlélte,  alapításának  századik 

évfordulójához közeledve még ma is működik.

Perczel  vállalkozása  a  Tolna  megyei  nemesség  körében 

azonban egyedinek számít azzal, hogy egy mezőgazdaságon kívüli 

tevékenységre  alapult.  Valamennyi  egyéb  kezdeményezés  az 

342 T. Mérey, 1974. 282. p.
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agrártermeléshez  kötődött,  ilyen  értelemben  a  hagyományokhoz 

illeszkedett,  nem  jelentve  gyökeres  változást,  elszakadást  a 

birtokosi léttől. Ezeknek a kísérleteknek a jelentősége elsősorban 

abban van, hogy a jövedelem fokozásának egy lehetséges eszközét 

alkalmazva, egyfajta szemléletváltozásra utalnak. 

A mezőgazdasági  termékeket  feldolgozó  üzemek  közül  a 

század végéig a két selyemfonoda kivételével egy sem jutott túl az 

akkori  statisztikákban  határt  jelentő  20-fős  foglalkoztatáson, 

vagyis  valamennyi  kisüzemi  jelleggel  működött,  ennek  minden 

bizonytalanságával.

Az  élelmiszeriparban  létesített  vállalkozások  közül 

legnagyobb  számban  malmok  és  szeszfőzdék  működtek  a 

megyében,  1869-ben 368 malmot  (ebből  7  gőz),  és  877 főzdét 

tartottak számon. 343 Az alapítási kedv hátterében az állt, hogy ez a 

két  tevékenységi  forma  a  mezőgazdasági  termelés 

jövedelmezőségét  növelte.  A  szeszgyár  hulladékát  jól 

hasznosíthatták  az  állatok  takarmányozására,  a  malom  pedig  a 

saját  szükségletű,  ugyancsak  takarmányozást  szolgáló 

darakészletet biztosította, nem is szólva arról, hogy a gazdálkodó 

az  őrlési  kiadásoktól  is  mentesült.  Emellett,  ha  a  főzde 

bizonyíthatóan  a  mezőgazdasági  termelés  kiegészítő  részeként 

működött, akkor adókedvezmény formájában állami támogatásban 

is részesült. A saját szükségletet meghaladó termelési kapacitással 

rendelkező, piacra termelő, hosszú távon életképes üzem az előbb 

jelzettnél jóval kisebb számú a megyében, alapításuk pedig nem 

az egykori középbirtokos elithez köthető. 

343 Kárpátiné, 1987. 373-376. p.
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Bonyhády  (Perczel)  Géza  (1819-1890)  teljesítménye  e 

tekintetben  kivétel.  1863-ban  alapította  meg  a  völgyégi  járás 

központjában gőzmalmát napi 30 pozsonyi mérő teljesítménnyel, 

amit  néhány év alatt  újabb beruházásokkal  megháromszorozott, 

illetve egy további gőzkazán vásárlásával szeszfőzdével egészített 

ki.  A  vállalkozás  életképesnek  bizonyult,  részben  a  korai 

alapításnak  is  köszönhetően,  az  1860-as  évek  végén  az  egész 

megyében összesen még csak hét gőzmalom működött. 1884-ben 

a malom tulajdonjogát Géza legidősebb fia, József kapta meg.344

Az  élelmiszeriparon  belül  még  két  további  tartós 

fennmaradásra képes vállalkozást tartunk számon. Történetükben 

számos a közös vonás. Mindkettő a Dőryek nevéhez fűződik, a 

család egy-egy nőtagjához, Stefániához és Etelkához. Véletlennek 

azt  sem  tekinthetjük,  hogy  mindketten  hajadonok,  akik  a 

hagyományos  női  szerepkörtől  távol  maradva  mozgósíthatták 

energiáikat új irányba. Az azonosságok mellett anyagi viszonyaik 

viszont alapvetően különböztek egymástól.

Stefánia  csak szerény örökséget  tudhatott  magáénak,  apja 

korai  halálát  követően  egy  200  holdas  birtok  tulajdonjogát 

Dőrypusztán. Itt alapított 1882-ben a saját gazdaságában termelt 

tej feldolgozására egy sajtüzemet. Az első három év a próbálkozás 

időszaka,  termelési  adatok  hiányában  csak  valószínűsíthetjük, 

hogy az előállított sajtmennyiség a családi, baráti kör igényeinek 

kielégítésére  szolgált.  Utólag  ebbe  többet  is  beleláthatunk, 

egyfajta marketing elképzelést, amivel a termék piaci bevezetését 

a rendelkezésre álló kapcsolatrendszer mozgósításával segítették. 

Tudatosságot legfeljebb feltételezni lehet, bizonyítani semmiképp, 

344 Dobos, 2001. 134-135. p., Kárpátiné, 1987.  373. p. 
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a módszer hatásossága viszont a megrendelők érvelésében tetten 

érthető,  hiszen  a  kereskedők  az  előkelő  körök  igényeire  való 

hivatkozással is kérik a dőrypusztai csemege sajt szállítását.345 

A termék  megismertetésének  a  tulajdonos  által  fontosnak 

ítélt  állomásait  jelentették  a  mezőgazdasági  kiállítások:  először 

1885-ben  Budapesten,  majd  1888-ban   Pécsett,  1889-ben 

Zágrábban, 1896-ban Budapesten, 1900-ban Párizsban, 1907-ben 

Pécsett és 1909-ben már harmadik alkalommal Budapesten nyert 

kitüntető  díjat  a  jellegében  leginkább  a  mai  pálpusztai  sajthoz 

hasonlító  tolnai  specialitás.346 A  szélesebb  körű  értékesítés 

érdekében  Dőry  Stefánia  üzletrészjegyzéssel  csatlakozott  az 

Országos  Sajt  és  Vajszövetkezethez,  és  rajtuk  keresztül  is 

forgalmazta  a  termékét.  Miután  veszteségesen  működött,  a 

szövetkezet  ellen  már  1891-ben  felszámolási  eljárást  indítottak, 

így nem maradt más lehetőség a továbbiakban, mint kizárólag az 

egyéni  csatornákon  történő  forgalmazás:  az  üzem  egyedi 

megrendelésekkel,  postai  ládákba  csomagolva,  többnyire 

utánvétes fizetéssel elégítette ki a vásárlói igényeket.347 

Az  1890-es  évek  elején  a  termékválaszték  bővült,  a 

csemege  mellett  trappista  sajtot  is  elkezdtek  gyártani,  ekkor 

kezdődött  a  termelés  felfutása.  Egyre  nagyobb  a  kereslet, 

Szekszárd és Budapest mellett Miskolcra és Kassára is eljutott a 

termék.  Az elért  eredmények dacára  az  üzem életének első két 

évtizedében nem lépett túl a kisüzemi, manufakturális kereteken, 

csak a saját gazdaságban fejt  tejet dolgozták fel, az alkalmazott 

technológia  pedig  nem  volt  alkalmas  az  állandó  minőség 

345  V. Kápolnás, 2000. 336. p.
346  V. Kápolnás, 2000. 333. p.
347  V. Kápolnás, 2000. 335. p. 
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biztosítására. Gyárjellegűvé csak Dőry Stefánia halála után vált az 

üzem unokaöccsének, Rudnyánszky Dezsőnek a vezetése alatt az 

első  világháború  előtti  években.  A  családi  vállalkozás  keretein 

túllépve az új tulajdonos számos uradalomtól és tejszövetkezettől 

vásárolt  tejet, a feldolgozáshoz pedig korszerű gépeket vásárolt. 

Tolna megye első és sokáig egyetlen sajtgyára 1936-ig működött.

A középbirtokosi lét határán élő Dőry Stefánia gyáralapítási 

kezdeményezését kiútkeresésnek, a jövedelem fokozása, a korábbi 

státusz megőrzése eszközének tekinthetjük.

Egészen más élethelyzetből  indult  Etelka,  Dőry  Gyula és 

gróf Korniss Anna leánya. Apja az Esterházy-hitbizomány egyik 

bérlőjeként egész családjának jómódot,  gyerekeinek úri nevelést 

biztosított,  Etelka  a  legelőkelőbb  bécsi  leánynevelő  intézetben 

sajátította el a rangjához illő ismereteket. Tanulmányait befejezve 

hazajött Tüskepusztára, ahol saját kedvtelésére kezdett kandírozott 

gyümölcsöt készíteni. 1883-ban egy kis üzemet hozott létre, amely 

az  értékesítés  területén Dőry  Stefániáéhoz  hasonló módszereket 

alkalmazott.  A baráti  ismeretségi  kör  próbálta  ki  a  termékeket, 

amelyek  aztán  eljutottak  a  fővárosba,  a  Nemzeti  kaszinóba  és 

Bécsbe, a Jokey Clubba is. 1912-ben következett be a minőségi 

váltás,  a  családi  kisüzem  helyén  150  főt  foglalkoztató,  jól 

gépesített  gyár  létesült.  A  termelés  ilyen  nagyarányú  felfutása 

mögött  egyébként  katonai  megrendelések  álltak,  melyek 

megszerzéséhez  a  Dőry-család  kiterjedt  kapcsolatrendszere 

bizonyosan  hozzájárult.  A  háború  után  az  üzem 

részvénytársasággá  alakult,  az  igazgatói  posztra  Etelka 
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unokaöccse, Dőry Jenő került, de egyik forrás szerint az alapító 

továbbra is személyesen vett részt a gyár irányításában.348 

A  megye  ipari  elmaradottságának  bizonyos  mértékű 

csökkentését  voltak  hivatva  az  állami  segítséggel  létrejövő 

beruházások.  Ezek  egy  része  csak  terv  maradt,  mint  például  a 

tolnai szivargyáré az 1870-es évek elején349 vagy Gindly Rudolf 

indigógyár  alapítási  kezdeményezése,  ami  az  állami  támogatás 

elmaradása miatt hiúsult meg.350 

Igazi sikertörténet viszont Bezerédj Pálé, aki a megye két 

legnagyobb munkáslétszámát foglalkoztató üzemét hozta létre az 

egész országra kiépülő hálózat részeként. 

 Bezerédj elkötelezettsége a selyemtenyésztés iránt családi 

hagyományokon alapult. Nagybátyja, István az 1830-as években 

kezdett  foglalkozni  selyemhernyó-tenyésztéssel  hidjai  birtokán. 

Szederfákat ültetett, jobbágyait pedig meggyőzte arról, hogy saját 

házaikban  foglalkozzanak  gubótenyésztéssel.  A  leveleket 

Bezerédj  biztosította  a  termelőknek  a  gubók  egyharmadáért 

cserébe.  Életrajzírói  a  vállalkozást  nyereségesnek  mondják,  bár 

nem egészen megalapozottan. A selyemhernyó-tenyésztés hasznát 

egyébként  maga  Bezerédj  sem  az  anyagiakban,  hanem  sokkal 

inkább kedvező társadalmi hatásaiban látta, abban a lehetőségben, 

hogy  ezzel  a  legszegényebb  zsellérek  juthattak  rendszeres 

foglakozás  révén  kiegészítő  keresethez.  Programjának  sikere 

érdekében  a  selyemtenyésztési  bizottság  elnökeként  szeder-

selyem egylet létrehozását kezdeményezte, amely szederfaiskolák 
348 T. Mérey, 1974. 321. Hirn, 1932. 112. p.
349 Gaál, 1992. 356. p.
350 Katona Mihály Dénes, bölcseleti doktor, kegyes tanítórendi áldozó pap, polihisztor, aki 
többek között az indigógyártás kérdéseit tanulmányozta, azzal a céllal, hogy az amerikai 
vessző meghonosításával megteremtse a termelés hazai feltételeit. A minden újdonságra 
nyitott Gindly Rudolf az ő kezdeményezésére tervezte a gyár létesítését.
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telepítésével,  tojásosztással  és  gubógombolyítással  egyaránt 

foglalkozott.  Az  egylet  1852-ben  történt  megszűnését  követően 

inkább csak kényszerűségből kezdte meg Bezerédj a gombolyítást 

saját birtokán rövid ideig Rath báróval közös vállalkozásban. A 

fonodát  szövőgyárral  is  kiegészítették,  a  téli  időszakban  itt 

foglalkoztatva a fonólányokat. Ez a tevékenység sem haszonelvű 

vállalkozás,  a  termelt  mennyiség  csekély,  nem is  értékesítésre, 

hanem ajándékozásra szánják.351 

A reformkor  Bezerédj István és Széchenyi által is képviselt 

elkötelezettsége  a  selyemtenyésztés  iránt  átütő  sikert 

összességében  nem  hozott,  mégis  fontos  alapokat  teremtett, 

mindenekelőtt  azzal,  hogy  képviseletét  átörökítette  a  következő 

nemzedék egy tagjára,  Bezerédj  Pálra,  aki  hihetetlen energiával 

látott  hozzá  a  selyemtenyésztés  magyarországi 

felvirágoztatásához.

Kormánybiztosi  kinevezését  követően  1889-ben 

kezdeményezésére  és  vezetésével  alakult  meg  Szekszárdon  az 

Országos  Selyemtenyésztési  Felügyelőség,  a  selyemtenyésztés 

ápolása  mellett  célul  tűzve  ki  a  selyemipar  magyarországi 

meghonosítását is. Ennek érdekében az ipartörvény tárgyalásakor 

Bezerédj  amellett  érvelt,  hogy  a  magyarországi  selyemipart 

minden  eszközzel  –  adott  esetben  éppen  azzal,  hogy  a 

selymészetet  és  a  vele  összefüggő  iparágakat  kiveszik  az 

ipartörvény hatálya alól352 – védeni kell az olasz konkurenciával 

szemben, mert csak ebben az esetben remélhető, hogy az állami 

üzemeket külföldi vállalkozók bérbe veszik, akik a nálunk ekkor 

351 Bodnár, 1918. 284-292. p.
352 1884. XVII. Tc. 83.§
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még  hiányzó  forgótőkét  és  szakértelmet  is  magukkal  hozzák. 

Bezerédj Pál munkássága számokban kifejezve igazán imponáló: 

1885-ben, tehát a működését megelőző időben, a selyemhernyó-

tenyésző családok száma 13 085, 1895-ben pedig már 94 865. A 

beváltott gubó ezekben az években 176 337 kg-ról 1 499 845 kg-

ra emelkedett,  melynek beváltásáért az állam csaknem kétmillió 

forintot  fizetett  ki.353 A  gubófeldolgozás  intézményi  hátterének 

kiépülését  jól  érzékelteti,  hogy  míg  az  1880-as  években 

Magyarországon  összesen  két  selyemfonoda  működött  a 

pancsovai,  és  az  újvidéki,354 addig a  20.  század első  évtizedére 

számuk  nyolcra  emelkedett.  Ezen  kívül  szövőgyárak  és  nagy 

számban  gubóraktárak  létesültek.355 Bezerédj  az  eredeti 

elképzeléseinek  megfelelően  az  üzemeket  bérleti  formában 

működtette, ez alól a Magyar Állami Királyi Selyemfonoda 159 és 

458  főt  foglalkoztató,  szekszárdi  és  tolnai  egysége  jelentett 

kivételt.  Ez utóbbiban képezték ki  a hazai  fonodaigazgatókat.356 

Bezerédj  kezdeményezése  volt  az  is,  hogy  külföldi,  elsősorban 

francia és olaszországi tapasztalatokra alapozva a fonodák mellé 

munkásnőotthonokat  létesítsen.  Az  intézetalapítások 

szükségességét azzal indokolta, hogy az állami gyermekvédelem 

csak 13 éves korukig gondoskodott az elhagyott gyerekekről. A 

menhelyekről kikerülő lányok koruknál fogva, valamint a családi 

kötődések hiánya miatt is optimális munkaerőbázist jelenthettek a 

353 Révai, 1924.  789. p.
354 Sz. Bányi, 1985. 95.
355 Révai, 1924. 789. p. Selyemgombolyítók: Újvidék, Pancsova, Tolna, Lugos, Mohács, 
Magyar(török) Kanizsa, Békéscsaba , Komárom; Szövőgyár: Győr, Szentgotthárd, Vimpácz; 
Selyemszalaggyár: Kula; Gubóraktár: Szekszárd, Baja, Zombor, Óbecse, Palánka, Újvidék, 
Titel, Zsablya, Nagybecskerek, Pancsova, Moldova, Temesvár, Fehértemplom, Versecz.
356 T. Mérey, 1974. 285-286. p. 
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fonodák  számára.  A  szociálpolitikaiak  mellett  tehát  gazdasági 

szempontok is indokolták a kezdeményezés megvalósítását.357

Bezerédj  iparfejlesztés  területén  végzett  kimagasló 

teljesítménye  a  kortársak  elismerését  is  kivívta.  Nemcsak  a 

hatalomét  a  valóságos belső titkos tanácsosi  rang odaítélésével, 

hanem,  ami  ennél  több,  a  gentryt  szeretve  ostorozó  Mikszáth 

Kálmánét  is,  aki  tárcát  szentelve  neki  példaként  állította  őt 

osztálya elé.358 

Bezerédj  iparszervező  tevékenysége  kapcsán 

jellegzetességként  érdemes  kiemelni,  hogy  a  beruházások  a 

szabadpiaci  mechanizmusoktól  bizonyos  mértékig  védett 

körülmények  között,  nem  magántőkéből,  hanem  állami 

finanszírozással valósultak meg.

Összegezve  megállapíthatjuk,  hogy  a  Tolna  megyei 

középbirtokos  nemesség  nem  csekély  szerepet  játszott  a  helyi 

ipartelepítésben.  Általánosító  következtetések  levonásával 

azonban  érdemes  óvatosan  bánni,  hiszen  ez  a  teljesítmény  egy 

iparilag  kifejezetten  elmaradt  vidékhez  kötődik,  amely  a  nagy 

gründolási  lázból  gyakorlatilag  teljesen  kimaradt,  s  ahol  a 

gyáripar, először a 20. század első felében települt meg, s ekkor is 

csak csekély mértékben.

A  kereskedelem  és  hitelélet  területén  a  középbirtokos 

nemesség jelenléte jóval  kisebb,  mint  az  iparban.  Kereskedelmi 

vállalkozásban  való  részvételéről  egyáltalán  nincs  adatunk,  a 

pénzügyek  területén  pedig  sajátos  helyzet  alakult  ki,  amit  a 

Szegzárdi takarékpénztár története jól jellemez.

357 Gaál, 1992. 358. p.
358 Mikszáth, 1914. 177-183. p.
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 Tolna  megye  első  pénzintézetét  1846-ban  hozták  létre 

Szekszárdon, tehát viszonylag korán, hiszen az országban ekkor 

összesen  még  csak  21  takarékpénztár  működött.359 Az  ipar  és 

kereskedelem fejletlensége  miatt  a  korai  alapításból  utóbb nem 

következett  nagy  ívű  fejlődés,  a  helyi  igényeket  kielégítő  kis 

pénzintézet korlátját a bank soha nem tudta átlépni.

A  takarékpénztár  létrehozását  Ürményi  József,  akkori 

főispán  kezdeményezte,  s  az  ügynek  a  szekszárdi  tekintélyes 

polgárokon kívül  megnyerte  a  reformkori  megye  nemesi  elitjét 

Bezerédj  Istvántól  Perczel  Béláig,  oly mértékben,  hogy mind a 

részvényesek számát, mind az általuk jegyzett részvények értékét 

tekintve többségbe kerültek.

A hitelrendszer kiegyezést követő kiépülése során viszont 

már hiányzott a nemesség hasonló kezdeményező szerepe, sőt a 

szekszárdi  takarékpénztáron  belül  is  jelentős  mértékben  feladta 

korábbi pozícióit. Az ügyek tényleges irányítását Krámolin Emil 

végezte,  a  század  végére  családja  birtokolta  a  megemelt 

alaptőkéjű társaság részvényeinek több mint 10 %-át.360

A helyi pénzintézetek első világháború előtti működéséről 

szekszárdi  takarékpénztár kivételével egyébként nagyon kevés a 

levéltári  adat,  így  nem  alkothatunk  pontos  képet  a  nemesség 

tényleges szerepvállalásáról. Megválaszolatlanul marad például az 

a kérdés, hogy Perczel Dezsőnek a zsidó vezetésű tolnai polgári 

takarékpénztárban vállalt elnöksége milyen mértékben jellemző a 

réteg egészére.361

359 Bodnár, 1896. 7. p.
360 Bodnár, 1896. 125-128. p.
361Euripon, 1884. 13. p.
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4. Női sorsok

A  nőkről  alkotott  hagyományos  kép  kétségkívül 

leegyszerűsítő,  az  általánosítás  bizonyos  fokán  azonban  mégis 

igaz.  Elemei  a  mai  közgondolkozásban,  de  még  a  politika 

konzervatív  irányzataiban  is  fellelhetők,  mutatva  e  múltba 

gyökerező sztereotípia erejét, amit a feminista mozgalmak másfél 

évszázada sem tudott  egészen letörni. A beidegződés gyenge és 

gondoskodásra  szoruló  nőkről  szól,  akiknek  helyét  a 

társadalomban  férfiak  jelölik  ki,  apák,  férjek  és  fivérek.  A 

középpontban  a  család  áll,  az  ifjú  évek  tanulással  telnek, 

felkészüléssel arra, hogy a lányból asszony és anya lehessen. A 

mozgástér  korlátozott,  társadalmi  elvárások  formálják,  létük 

helyzetüknél  fogva  kevés  nyomot  hagy  maga  után.  „Nincsen 

múltjuk, nincsen történelmük, nincs saját vallásuk” írja a nőkről 

Simone de Beuavoir 1949-ben megjelent,  később nagy hatásúvá 

váló  munkájában.362 A  társadalomtörténetírás  új  irányzatai 

felfedezik  a  nőt,  és  kísérletet  tesznek  arra,  hogy  megírják 

történetét,  nem  egyes,  kiemelkedő  személyiségekét,  hanem  a 

mindennapok emberéét.  Eredmények kétségkívül születtek, de a 

férfiak  uralta  világban  keletkezett  hiátusok  utólag  aligha 

pótolhatók, a korlátozott forrásadottságok mellett a múlt a maga 

teljességében  bizonyosan  nem  rekonstruálható.  Egyes  részletei 

azonban megvilágíthatók, elsősorban azon a területen, ahol életük 

folyt, a családban, apáik, fivéreik, férjeik mellett, egy állandó és 

362  Idézi :Pető, 2003. 516.p.
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változó elemeket egyaránt felmutató viszonylatrendszer részeként. 

Elsődleges  forrásul  a  családi  levelezés  szolgálhat,  ami 

mozaikdarabkákat kínál az életút egyes részleteinek feltárásához, 

és  még  inkább  alkalmas  arra,  hogy  szerzőik  gondolatvilágába 

pillantsunk,  hogy  képet  nyerjünk  mentális  sajátosságaikról. 

Gondolkodásmódjukról,  és  főleg  arról,  hogy  miként  reagálnak 

életük nagy változásaira, milyen lehetőségeket kínál számukra a 

polgárosodás  jegyében  fogant  új  világ.  A  levélváltásokban 

feltáruló egyéni sorsoknak vannak általánosítható tanulságai,  ha 

más  nem,  annyi  bizonyosan,  hogy  új,  más  szempontok  szerint 

differenciálódik világuk,  melyben megőrződnek a hagyományos 

szerepek,  a  hozzákapcsolódó  értékrenddel,  sokáig  mércéül 

szolgálva azok számára is, akik eddig ismeretlen, idegen utakra és 

választásokra kényszerülnek. Az egykori középbirtokos nemesség 

anyagi  viszonyaiban  bekövetkezett  változások  alapvetően 

befolyásolták  a  családok  nőtagjainak  helyzetét,  ám  sorsuk 

alakulásában  az  általánosan  ható  tényezőkön  kívül  jelentős 

szerepet játszanak az egyéni kvalitások, közösséget mutatva ezzel 

a  férfiak  világával.  Korlátok  közt  bár,  de  fenn  áll  a  választás 

lehetősége,  inkább,  mint  a  rendi  társadalom  által  néhány 

évtizeddel korábban kínált lehetőségek korában. Figyelmünket az 

alábbiakban  elsősorban  a  nagyszámú  és  változatos  típusokat 

felsorakoztató Dőry-nemzetségre fordítjuk,  ezen belül kiemelten 

Mihály családjára.

Dőry Mihály 1838-ban nősül,  még nagyon fiatal,  alig  21 

éves. Felesége Hainer Laura nem csupán öt évvel idősebb nála, de 

még azt  sem mondhatjuk,  hogy jól  csengő nevet  viselne,  netán 
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jelentős  vagyon várományosa  volna.363 A Hainerek  a  18.század 

első  felében érkeznek a  szász  fejedelemségből  Magyarországra, 

vagyontalanul, a család felemelkedésének zálogává a műveltség és 

a tudás válik. Laura nagyapja, Hainer János kasznár a Petrovszky 

uradalomban, apja 1810-től Baranya vármegye levéltárnoka.364 A 

nemesi  származás  bizonytalan  vagy  legalábbis  nehezen 

igazolható,  az  unokának,  Dőry  Nathalienak  utóbb  komoly 

nehézséget  okoz.  Nem  is  talál  mást,  mint  csupán  közvetett 

bizonyítékot,  a  vármegye  igazolását,  hogy  nagyapja  már  1844, 

vagyis  a  nem  nemesek  hivatalviselési  jogát  kimondó  törvény 

megjelenése  előtt  levéltárnokként  tevékenykedett  Baranyában.365 

Laura Mihályhoz mérten nem valami fényes parti,  ellenkezőleg 

voltaképp  rangon  aluli,  hiszen  a  Dőry  família  a  megyében  a 

Perczelek, Csapók, Sztankovánszkyak és Bezerédjek mellett első 

az egyenlők között, családi, társadalmi kapcsolatai pedig messze 

Tolna  határain  túlra  nyúlnak.  A Dőryeknek  rangja,  vagyona és 

elismertsége  van,  arisztokrata  körökből  érkező  rokonsága.  A 

család egyik ága maga is grófi rangra emelkedett, amikor Ferenc 

királyi főpohárnokként 1741-ben előbb bárói, majd 1766-ban grófi 

címet nyert.366 

Az 1838-ban megkötött házassággal két nagyon különböző 

ember  kötött  egymással  élete  végéig  tartó  frigyet.  Sarkított  a 

megfogalmazás,  a  lényeget  illetően  azonban  mégis  igaz:  a 

műveltség és tudás erejét nélkülöző rang és vagyon az egyik, a 

kisnemesi  értelmiségi  miliő  lenyomatai  a  másik  oldalon.  Laura 

363 Gaál, 2000. 15. 1ábla. 305. p. 
364 Glósz, 1985. 26.p.
365 TMÖL. Dőry cs. i. 
366 Nagy, 1858. II. köt. 372. p.
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erős  és  küzdeni  tudó  személyiség,  számos  jel  utal  arra,  hogy 

férjével való kapcsolatában egyenrangú fél. A házasság első két 

évtizedéről  kevés  az  információnk,  nem  maradt  fenn,  mert 

valószínűleg nem is nagyon született levelezés, egyik lehetséges 

jeleként  annak,  hogy  a  dolgok  még  rendben  folynak,  férj  és 

feleség együtt él. A kezdet nehézségeire csak egy sokkal később 

íródott  levél  utal,  ennek keserűsége  azonban inkább a  jelennek 

szól,  amit  Mihály  akaratlanul  a  múltba  is  visszavetít.  17  éves 

házasságuk alatt állandó nehézségek között élnek – panaszkodik, 

kezdetben  féltestvérével,  Sándorral  folytatott  pereskedés 

keserítette, majd jött a sok gyerek.367 A pereskedés és a gyermekek 

gondja a régi élet része, talán természetes velejárója is, ami nem 

fenyegeti  a  hagyományos  családmodellt,  benne  férj  és  feleség 

szerepkörét.  Laura  feleség  és  anya,  más  a  biológia  törvényei 

szerint  nem  is  nagyon  lehet,  hiszen  egyik  terhesség  követi  a 

másikat:  1839  és  1853  között  tíz  gyermeket  hoz  a  világra.368 

Mihály  gondoskodik  a  családjáról,  biztosítja  a  gyerekek 

neveltetésének költségeit, s ha adósságai miatt anyagi nehézségei 

vannak is, ez nem veszélyezteti a család mindennapjait.

 Az 1856 után kezdődő történet  azonban egészen másról 

szól, megszűnt az úrbéri kárpótlás alá eső birtokosokat már nyolc 

éve védő moratórium, ami Mihály számára a vég kezdetét jelenti. 

Következményeivel együtt napvilágra kerülnek zavaros gazdasági 

ügyei, régóta halmozódó adósságai.  A család kettészakad, előbb 

csak azért, mert a férj, aki anyagi helyzetének rendbetételét egy új 

367 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 3. dob. férjétől, 1855. 7. 25.
368 Viktor  1839.  február,  Crestencia  1840.  augusztus,  Laura  1841. október,  Mihály 1843. 
január, Aladár 1844. július, Nathalie 1846. április, Kázmér 1848. február, Ignác 1849. július, 
Ernő 1851. szeptember, Pál 1853. június,
TMÖL. Dőry cs. i. 1.dob.
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vállalkozás indításától  remélve Mihálydombra költözik. Laura a 

gyerekekkel  Tevelen,  az  apai  örökségként  átvett,  szülői  házban 

marad,  ahol  a  gazdaság  ügyeinek  intézését  is  magára  vállalja, 

annyiban  feltétlen,  hogy  férje  levélben  adott  utasításai  szerint 

eljár.369 Ez a szerep egyébként nem teljesen idegen tőle,  hiszen 

már  máskor  is  megesett,  hogy férje  a legnagyobb dologidőben, 

éppen  aratás  idején  peres  ügyeket  intézendő  magára  hagyta, 

rábízva a betakarítás gondját-baját.370 Zavaros évek ezek, amikor 

Mihály egyre nehezebben tudja ellátni a hagyományos elvárások 

szerint rá rótt gondoskodó, családfői szerepet, igaz, a későbbiek 

tükrében ez még mindig viszonylag konszolidált állapot. 

A  család  kettészakadása,  majd  teljes  szétszóródása  1863 

után  véglegessé  válik.  Mihály  anyagilag  oly  mértékben 

ellehetetlenül, hogy a teljes családi birtokot, s vele együtt a teveli 

házat  is  eladni  kényszerül.  A  szerződés  szerint  a  lakóház 

használata, még néhány hónapig az eladót illeti, utána viszont ez a 

jog  is  a  vásárlóra  száll.371 Laurának  és  kiskorú  gyermekeinek 

azonban nincs hová menniük, önkényesen és bérletfizetés nélkül 

még  három  évig  maradnak.  Mihály,  aki  hivatalt  vállal 

Szekszárdon,  mellyel  szoba  is  jár  a  megyeházán,  a  hitelezők 

folyamatos  zaklatásának  kitéve  képtelen  arra,  hogy  családjának 

lakásbérletet fizessen a megyeszékhelyen. Laura egyedül maradt 

kiskorú  gyermekeivel,  gyakorlatilag  ellátatlanul.  Mégsem 

panaszkodik,  sőt  Mihályt  nyugtatgatja,  „hogy  róluk  nem  kell  

gondoskodni, ők el vannak látva.”372 Férje önérzetét kíméli. Laura 

369 TMÖL Dőry cs.i. Dőry Mihályné 3. dob. férjétől, 1855. 11. 24.
370 TMÖL. Dőry cs.i. Dőry Mihélyné i. 3. dob. férjétől, 1841. 6. 23.
371 TMÖL Tsz. i. III/223/866
372 TMÖL. Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 3. dob.férjétől, 1866. 7. 17.
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húga viszont, akit a családban mindenki Minkának becéz, nyers 

őszinteséggel ír ugyanerről testvéréhez intézett levelében: „Miska 

egyik levele világossá tette, hogy nincs abban a helyzetben, hogy 

Nektek  valamit  küldjön….Mainapság  nagyon  szomorú,  ha  egy 

férfi nem képes segíteni magán, családjának legkisebb kívánságát 

sem képes kielégíteni.”373  Természetesen valamiből csak élni kell, 

és  férje  helyett  Laura  vállalja  magára  a  mindennapjaik 

finanszírozását.  A  mód  megválasztásában  nem  sok  lehetőség 

kínálkozik,  megoldásai  a  régi  világ reflexei,  de  ha igazságosak 

vagyunk,  nem  is  nagyon  lehettek  mások.  Életének  későbbi 

szakaszában sem, az Amerikába való kivándorlás gondolata futó 

ötlet csupán, amit maga is gyorsan elvet374, és nem lehet komolyan 

venni azt sem, hogy ápolónőnek áll, amit egyébként is inkább a 

tébolydába került beteg fiú iránti anyai szeretet és tehetetlenség, 

mint  a  tényleges  elhatározás  mondat  vele.375 A hitel  lehetősége 

viszont nyitva állt, talán jobban, mint Mihály számára, él is vele 

nem egyszer, s ha ezek a források kiapadtak, akkor máshoz nyúl, 

ruhatára  darabjaihoz,376 vagy  a  családi  ezüsthöz,  amit  férje 

engedélye és tudomása nélkül elzálogosít.377 Ez utóbbi körülmény 

önmagában is  jelzi  a  családon belüli  viszonyok átalakulását,  és 

amikor  az  eset  kapcsán  az  üres  almáriumot  felfedő  Mihály  „a 

végpusztulás  utolsó  pillanatjáról” ír,  akkor  valószínűleg  nem 

csupán az ezüstöt siratja, hanem régi életét a felfordult mostanival 

szemben, ahol odajutottak, hogy már az utolsó tartalékokról szóló 

373 TMÖL. Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 4. dob. Minkától 1866. 11. 25.
374 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Laura i. 6. dob. anyjától 1870. 8. 21.
375 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. én.
376 TMÖL. Dőry cs. i. Dőry Mihályné 4. dob. Minkától 1866. 11. 25.
377 TMÖL. Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 3. dob. férjétől 1866. 11. 8.
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döntés joga sem az övé. Keserű, nehezen feldolgozható igazság 

ez, gyógyírt később sem találnak rá. 

Dőry Mihálynak és családjának soha többé nem lesz igazi 

otthona, a következő évtizedek ideiglenes megoldásokról szólnak, 

állandó költözésekről, a családtagok szétszóródnak, a legritkább, 

hogy legalább a nagy ünnepeket együtt töltik. A teveli szülői házat 

1866 októberében hagyja el végleg a család, háromévi húzódozás 

után Laura végre rászánja magát a továbblépésre, jórészt a külső 

nyomásnak engedve, amit barátnője Semsey Etelka is közvetít a 

maga módján egyik hozzá írt levelében.  „Mindenki azzal vádol,  

hogy  semmiképp  se  akarod  elhagyni  Tevelt….  nem  szeretnék  

ítélkezni a részletek ismerete nélkül, de mint igaz barátnőd arra 

kérlek, hogy menj Szekszárdra.”378 A költözés nem csak fájó, de 

kínos  is,  annyira,  hogy  Mihály  tudni  sem  akar  róla.379 A 

fuvarozások  lebonyolítását  Laura  sem  vállalja,  más  megoldást 

talál, az egészet nővérére, Minkára bízza, megkímélve magát nem 

annyira  a  fáradtságtól,  mint  inkább  a  megaláztatástól,  amit  a 

családi birtokról való dicstelen távozás jelent.380  A teveli epizód 

megismétlődik később is, Laura gyermekeivel még nem egyszer 

kerül  olyan  helyzetbe,  hogy  mennie  kell  anélkül,  hogy  tudná, 

hová, és hogy miből rendezi a kifizetetlen házbért, megpróbálva 

menteni  legalább  a  látszatot.381 Az  ismétlődő  traumát  nehéz 

feldogozni, nem is lehet, helyzetét azonban nem férjének, hanem 

inkább idősebb lányának, Laurának panaszolja, egyúttal bátorítást 
378 TMÖL. Döry cs.i Dőry Mihályné i. Semsey Etelkától, 1866. 5. 18.
379 TMÖL Dőry cs.i. Dőry Mihályné i 3, dob.. férjétől 1866. 8. 21.
380 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné Minkától 1866. 10. 26.
381 TMÖL Dőry cs.  i.  Dőry Mihály 5.  dob. Viktortól  1869.  7.  6.,  Dőry Laura  i.  6.  dob. 
anyjától  1873. 3. 3. Dőry Mihály i. 5. dob. Viktortól 1869. 6. 10. A látszat őrzésére egy 
jellemző levélrészlet: „A mama Pécsett egy percig sem maradhat tovább, a cselédségnek és 
az idegen embereknek azt kell mondani, hogy fürdőbe megy, nehogy a kényszerített távozás 
még feltűnőbb legyen.”
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is  adva  neki,  hogy  fiatalsága  legalább  őt  átlendítheti  a 

nehézségeken. „Szörnyű, ha az embernek nincs saját otthona, de 

ha az ember fiatal és egyedül áll a világban, akkor ez könnyebben 

elviselhető.”382 Laura számára kiút nem nagyon mutatkozik, élete 

utolsó  két  évtizede  nem  szól  másról,  mint  a  mindennapok 

túléléséről,  igénybe  vehető  eszközeit  pedig  nagymértékben 

korlátozza, hogy a világ megváltozott körülötte, az anyagi romlás 

nemcsak őt és családját, hanem szűkebb-tágabb rokonságát is éri, 

a korábban működő családi szolidaritás már nem a régi. A testvér, 

Minka  ugyan  meghívja  magához,  ajánlata  azonban  bántóan 

őszinte,  világosan  megírja,  hogy  szívesen  látja  őket,  de 

vendéglátására  ne  számítsanak,  ellátásukról  maguknak  kell 

gondoskodniuk.383

Laura  asszonysorsa  egy  a  sok  közül,  típust  megtestesítő 

csak  abban az  értelemben,  hogy a  birtokát,  ezzel  biztos  anyagi 

hátterét vesztő más középbirtokos nemesi családok nőtagjai sem 

kerülték el azt a kényszert, hogy átalakítsák életmódjukat, és sok 

mindenről lemondjanak, ami korábbi életük szerves része volt. A 

mérték persze nem közömbös,  nem mindegy, hogy biztos fedél 

van-e  legalább  a  fejük  felett,  hogy  az  elemi  szükségletek 

beszerzése biztosítható-e, hogy a gyerekek taníttatására jut-e elég. 

A  kérdésekre  adott  válaszok  a  lecsúszás  lépcsőfokai,  s  Laura 

kétségkívül  mélyre  jutott.  Mégsem  adja  fel.  Állandóan  kiutat 

keres,  terveket  sző  a  család  anyagi  helyzetének  stabilizálására, 

férjét  tanácsokkal  látja  el  az  adósságok  konkrét  kezelésével 

kapcsolatban384 és  arra  vonatkozóan,  hogy  hogyan  és  hol 

382 TMÖL. Dőry cs. i. Dőry Laura i. 6. dob.
383 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné 4. dob. Minkától 1867. 6. 19.
384 TMÖL. Dőry cs. i. Dőry Mihály  i. 3. dob. feleségétől
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szerezzen állást. Néha úgy tűnik, hogy a szegénység szorításában 

megalázó státuszok elfogadására is kész, nem bánná azt sem, ha 

férje erdészállást vállalna. A gondolat Mihályt is nagyon meglepi, 

leginkább az,  hogy felesége hajlandó lenne követni  őt,  egyúttal 

bevallja  titkolt  félelmét,  azt,  hogy  felesége  elhagyja  őt,  és 

apácának megy a nagy szegénységben.385 Laura fejében azonban 

ez a megoldás nem szerepel, azért küzd, hogy a családot valahogy 

egybe  tartsa,  vagy  legalább  gyerekei  jövőjét  biztosítsa.  Ezért 

áldozatokra  is  kész,  komolyan  fontolgatja,  hogy  elfogadja 

Bonyhádi  (Perczel)  Géza  ajánlatát,  aki  rá  szeretné  bízni  egyik 

lányát,  unokahúgát  és  unokaöccsét.  A  döntés  azonban  nem 

könnyű. A szükség motiválta racionalitás az ajánlat elfogadására 

ösztönzi, másik, házassága révén formálódó énje viszont tiltakozik 

a  megalázó  helyzet,  a  szegénység  nyílt  vállalása  ellen,  hogy 

nőként és férjes asszonyként fizetett állásra szorul.  „Már most is  

sokat beszélnek rólam.” –  írja lányának aggodalmasan. Hogy az 

mennyit  segít  a  társadalmi  megítélést  illetően,  ha  nyolc  forint 

helyett,  amennyit  a  Perczel-házban  a  társalkodónőnek  fizetnek 

legalább tizet kér, ebben maga is bizonytalan, és abban is, hogy 

mit  tegyen.386 Valószínűleg  végül  még  sem  fogadta  el  az 

állásajánlatot, személyes sorsa, mindennapi ellátása egyre inkább 

a felnőtté váló gyermekeire hárul, akik egymástól nagyon is eltérő 

utakat járnak be. Nemcsak a fiúk, hanem a házasságban született 

három lány is.

A  legidősebb,  Krescenciának  nehéz  és  rövid  élet  jut, 

hajadonként 25 éves korában tüdőbajban hal meg, a sors még azt 

385 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 3. dob. férjétől 1867. 7. 11. 
386 TMÖL. Dőry cs. i. Dőry Laura i. anyjától, 1869- 10.19.
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se  adja  meg  neki,  hogy  ne  kelljen  átélnie  a  családi  birtok 

elvesztését.  Férjhez  menési  esélyeit  betegségén  kívül  apja 

időközben megromlott anyagi helyzete is rontja. 

Húga, Nathalie sokkal szerencsésebb, nemcsak egészséges, 

hanem  nagyon  szép  is.  Olyan  tőke  ez,  ami  nem  várt  módon 

hasznosul,  mesébe  illő  házassága  révén,  ami  bár  nem  teljesen 

ismeretlen, de azért mégsem tipikus történet. Rangon alul kötött 

házasságok  mindig  is  léteztek,  társadalomtörténeti  szempontból 

elfogadottságuk  mértéke  az  érdekes.  E  tekintetben  a  magyar 

gyakorlat  megengedőbb,  mint  az  angol,  amennyiben  a  nőági 

leszármazással kapcsolatos elvárások kevésbé szigorúak. Rangon 

aluli házasság megesett már a Dőryek szűkebb rokonságában is, 

Nathalie nagynénje, Minka 1850-ben Messey Lajos felesége lesz, 

amikor 29 évesen a hetvenhez közel járó grófnak nyújtja a kezét. 

Mesalliance,  ami  ellen az öreg gróf  családja  minden lehetséges 

eszközzel  tiltakozik,  s  amit  soha  meg  nem  bocsát.  Minka 

számukra nem rokon, gyermekei sem lesznek azok, mintha nem is 

léteznének,  az  öreg  gróf  halálakor  kiadott  gyászjelentésen  nem 

szerepel  a  nevük.387 A  család  tiltakozása  a  házasság  ellen  nem 

anyagi természetű, az első házasságból született gyerekek nem az 

apai  örökséget  féltik,  hiszen  a  vagyon rég elúszott  már,  hanem 

társadalmi  kapcsolataikat,  a  család  hírét,  aminek  sokat  árthat, 

hogy  apjuk  egy  nevenincs  senkivel  lép  frigyre.  Annál  inkább, 

mivel  a  fiú,  Messey  Gusztáv  is  éppen  házasodni  készül,  a 

kínálkozó  parti  nemcsak  anyagilag  előnyős,  de  előkelő  is,  az 

387 TMÖL. Dőry cs. i. gyászjelentések
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esküvő  pedig  tolódik,  a  testvérek  egy  esetleges  visszalépéstől 

félnek. 388

Dőry  Nathalie  és  Széchenyi  Sándor  kapcsolata  egészen 

más,  igazi  szerelmi  történet,  ami  happy  enddel  végződik. 

Házassággal, amit a Széchenyi szülők is elfogadnak. Nemcsak a 

családi körben hóbortosnak tartott János, aki György fiának egy 

bádeni  zsidó  gyógyszerész  lányával  kötendő  házasságát  is 

támogatta,  hanem  az  arisztokratikus  elzárkózásáról  ismert  gróf 

Erdődy Agáta is. Hogy a Széchenyi családban, miként vélekednek 

György botrányos esetéről, azt híven tükrözik Széchenyi Lajosné 

alábbi sorai:. „Gyuri menyegzője a minap volt meg Bécsújhelyen,  

apja  pártfogásával  ugyan,  de  anyja  hozzájárulása  nélkül  De 

hagyján,  ha  még  csak  ennyiben  maradt  volna,  de  nem tudom,  

ostobaságnak  vagy  szegénységnek  minősítsem-  e  a  házassági 

értesítő  szétküldését.  Egyik  példányát  ide  mellékelem,  mert  

undorodnám tőle, hogy annak utolsó mondatát leírjam. Kérem, ha 

már minden áron ki akarta kürtölni gyalázatát, nem-e lett volna 

elég  egyszerűen  Schwarz  kisasszony  nevét  beleírni,  azt  hihette  

volna a világ, valamilyen polgári magyar úri leányt vesz feleségül  

és senki sem gondolt volna tovább bele, hisz Gyurit oly kevesen  

ismerik.  De  demokratikus  érzelmeinek  eme  csúnya  felfújásával 

pellengérre állítja egész családját, s talán lehetetlenné teszi neki a 

jövőben minden tisztességes házassági összeköttetést. Ki fog ebbe 

a  rettenetes  rokonságba  belekívánkozni?  Ha  előbb  történik  ki 

tudja  megkapta-e  volna  Dénes  Mariettet,  és  vajon  Imre  fog-e 

valakinek kelleni.”389

388 TMÖl. Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 4. dob. Messey Nathalietól 1849. 5. 5.
389 Széchenyi, 1913. 341. p. 
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Gróf Széchenyi Lajosné számára bizonyára elfogadhatatlan 

lenne  Dőry  Nathalie  személye  is.  Igaz,  fiai,  Dénes  és  Imre 

helyzete, társadalmi állása is más, mint Sándoré és testvéreié, akik 

hasznos foglalatosság nélkül jórészt csak a szórakozásnak élnek. 

Imre sikeres diplomata, Dénes pedig 40 000 holdon gazdálkodik a 

fivérével  közösen  örökölt,  és  egyelőre  még  meg  nem  osztott 

birtokon. László György és Sándor arisztokrata körökben kevésbé 

számít vonzó partinak, noha nagybátyjaikkal azonos korúak, de az 

öröklést tekintve már a következő generációhoz tartoznak, s így a 

birtokok természetes osztódása miatt  már csak körülbelül 6 000 

kat. hold leendő tulajdonosai. Sándor persze azért találhatott volna 

Dőry  Nathalienél  előkelőbb  mennyasszonyt  is.  Agáta  végül 

áldását adja a házasságra, hiszen a név arisztokrata körökben is 

vállalható,  az  egyéb  körülményekről  pedig  hallgatni  lehet.  A 

Széchenyi  szülők  reagálását  a  tervezett  esküvőre  Széchenyi 

Sándor naplója  a  következőképpen rögzíti.  „  Nem tagadhatom,  

hogy Atyám gondteljesen rázta fejét választottam anyagi helyzete 

miatt…Anyám is  fényesebb házasságot  óhajtott  volna – mélyen 

betekintett hosszú beszélgetéssel lelkembe, és azon óhajjal, hogy 

boldog  legyek  megáldott.  Az  elkerülhetetlen  pénzkérdés 

megoldása után hazasiettem. László volt a kérőm, nem volt nehéz 

dolga.  Eljegyzésem  szűk  családi  körben  Ördögmalomban  ment  

véghez.  ….  Esküvőm 866.  I.  22-én  tartatott  meg  Tevelen  ipam 

egykori, de most újból lakásul felvett házába. A családból csak is 

Laczy bátyám volt jelen.”390

Agáta egyébként tudja,  ha mástól  nem, Nathalie anyjától, 

hogy  a  lány  nevelésében  is  hiányosságok  mutatkoznak,  ezek 

390 TMÖL Széchenyi cs. i.  3. dob. 26. pall.
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azonban megítélése szerint kiküszöbölhetők, leendő menye képes 

lesz  megállni  a  helyét  a  Széchenyi  családban,  hiszen  fiatal, 

gyorsan  tanul  majd,  behozza  a  lemaradást.391 A  Széchenyiek 

befogadják Nathaliet, a befogadás azonban személyre szóló, nem 

terjed  ki  a  család  egészére,  a  szülőkre  és  testvérekre,  hogy 

mennyire  nem,  az  nyilvánvalóvá  Széchenyi  János  és  Erdődy 

Agáta Tolna megyei látogatása során válik.

A vizitet készülődés, izgalom és várakozás előzi meg, sűrű 

levélváltás,  Dőry  Mihályné  és  leánya,  Laura  között,  aki  ekkor 

gyermekágyas  testvére,  Nathalie  házában  tartózkodik.392 Az 

érzékelhető izgalmi állapotot a megfelelni akarás vágya gerjeszti, 

a fiatal Laura selyemruha után áhítozik, Dőryné a látogatás idejére 

mindenképp egy zongorát próbál szerezni, azt a látszatot keltve, 

mintha  a  hangszer  lánya kelengyéjének természetes  darabjaként 

mindig  is  szalon  dísze  lett  volna.393 Laura  számára  a  látogatás 

nagy csalódás,  ekkor szembesül  kirekesztettségével,  azzal,  hogy 

jószerint észre se veszik, átnéznek rajta, mintha nem is létezne. A 

szülőkkel  közös  programokra  Nathalie  sem hívja,  majd  amikor 

egyszer  még  is  megteszi,  Laura  az,  aki  sértett  büszkeségében 

visszautasítja,  „sok  kicsi  és  nagy  ok  miatt.”394 A  Széchenyi 

házaspár közel két hetet tölt Tolnában, nyilván nem az idő, hanem 

a szándék hiányzott, hogy menyük szüleivel találkozzanak.395

Nathalie  szerencséje  a családé is,  nemcsak azért,  mert  az 

ellátás kötelezettsége már nem a szülőkre, hanem a férjre hárul, 
391 TMÖL. Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. Erdődy Agátától 1865. 8. 22.
392 TMÖL Dőry  cs.  i.  Dőry  Mihályné  i.  Laurától,  1868…17.  Laura  a  következőket  írja 
anyjának:  Ich freue mich auf die Zeit wo Sándors Eltern kommen, denn damals werde ich 
hier sein und das Haus führen.( Örülök annak az időnek, amikor Sándor szülei jönnek, mert 
akkor itt leszek ,és a házat fogom vezetni.)
393 TMÖL. Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 4. dob. Laurától 1868. 4. 27. és 1868. 4. 28.
394 TMÖL. Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 4. dob Laurától 1868. 5. 16.
395 TMÖL. Dőry cs. i. Dőry Mihályné i.  4. dob. Laurától 1868. 5. 16.
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hanem azért is, mert a házasság révén újabb forrás nyílik, ahova 

szükség  esetén  fordulni  lehet.  A  támogatás  elsősorban 

természetbeni,  a  még kiskorú két testvér,  Ernő és Pali  többször 

időzik itt, később ruha és élelmiszercsomagok formájában érkezik 

valamelyest segítség. Az idő múlásával azonban a segítségnyújtás 

már terhesebb, a testvérek közötti bensőséges viszony megszakad, 

egyre  idegenebbé  válnak  egymás  számára.  A  mindennapi 

megélhetésért küszködő testvérek, de még a szülők is érezik, hogy 

a gyönki ház, majd később a nagydorogi kastély nem az ő világuk. 

Hainer  Laura  alig  meri  bevallani,  hogy  mennyivel  jobban  érzi 

magát  fiának  egyszerű  lakában,  mint  Nathalie  jól  felszerelt, 

minden kényelemmel ellátott otthonában.396 De a testvér, Laura is 

elvágyódik a házból, csak addig marad, amíg feltétlen szükség van 

rá a szülés után lábadozó nővére háztartásában.

Dőry Laura érdekes és szimpatikus egyénisége a családnak. 

A természet nem bánt vele olyan kegyesen, mint öt évvel fiatalabb 

húgával, aki szépségének köszönhette szerencséjét, azt, hogy nem 

kell  osztoznia  családja  kálváriájában,  hanem  a  mindig  is  neki 

szánt  sorsot  élve,  feleségként  éli  le  életét,  nem is  akárhogyan, 

hanem  a  főispáni  rangra  emelkedő  férje  mellett  a  megye  első 

asszonyaként.  Laura  viszont  még  csak  nem  is  átlagos  külsejű, 

hanem kimondottan csúnya, a nagynéni, Minka legalábbis annak 

látja.397 Valószínűleg  igaza  van.  Az,  hogy  a  lány  művelt  és 

érzékeny, férjhez menési esélyein nem sokat javít, annyit biztosan 

nem, hogy feledtetné előnytelen külsejét és mindazt a körülményt, 

ami apja csődjéből fakad. Laura társ nélkül marad egész életében, 

396 TMÖL. Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 3. dob. férjétől, 1874.4. 1. 
397 TMÖL. Dőry cs. i. Dőry Mihály i. 3. dob. Nathalietől 1866. 4. 24.
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a  szülői  házat  nem  azért  hagyja  majd  el,  hogy  új  családot 

alapítson, hanem hogy állást vállalva magáról gondoskodjon. S ez 

már  egy  olyan  lépés,  ami  a  hagyományos  világ  értékrendjén 

túllép. A döntés kényszerhelyzet szülötte, de vegyül bele más is, a 

választás  eleme,  hiszen  megoldás  lenne  az  is,  hogy  Laura 

Natahalienál marad tartósan vállalva azt, amit időszakosan amúgy 

is  megtett:  idegenek  helyett  saját  húgánál  nevelhetne  gyereket. 

Nem teszi.  Állandóan elvágyódik innen, okát nem nagyon adja, 

leveleinek kései olvasójában ezzel akaratlan is a csehovi hősnők 

alakját idéző asszociációkat keltve.

 A  két  Laura,  anya  és  leánya  gondolkodása  egymáshoz 

közeli,  sajátos  kettős  látásmód,  amelyben  csakúgy  jelen  van  a 

múltra  és  a  hagyományra  alapozott,  könnyen sérülő  büszkeség, 

mint  a modernkor igényeihez igazodni próbáló realitás.  A fiatal 

Laura  szeretne  valamit  elérni  az  életben,  ennek  eszközét  a 

tanulásban látja.398 Jól választ, ma már tudjuk, hogy a nők tömeges 

emancipációjának valóban ez az egyik forrása. Laura nemzedéke 

számára azonban még nagyon korlátozottak a lehetőségek mind a 

nők  számára  elérhető  pályák,  mind  az  intézményes  képzés 

tekintetében. A régi és az új világ sajátos keveréke jön létre akkor, 

amikor  a  hagyományos  úri  neveltetés  során  nyert  tudás  a 

kenyérkereset  eszközévé  válik.  Dőry  Laura  nevelőnőként  és 

„francianyelv  mesternőként” tartja  fenn  magát,  idegen 

családoknál töltve élete javát. Magas kort megérve látja, hogy ez a 

lehetőség  csak  az  átmeneti  korszak  sajátja,  az  új  század,  a 

huszadik  már  más  igényeket,  nagyobb  konkurenciát  támaszt:  a 

398 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 4. dob Laurától, 1868. 8. 26.
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tudás  önmagában  nem  elég,  iskolai  bizonyítvány,  igazolt 

szakismeret is kell, ha valaki boldogulni akar.399

Laura  kenyérkereső  pályáját  tanítónőként  kezdi,  odahaza 

fogad  tanítványokat.  A  díjazás  azonban  nagyon  szerény,  a 

diákokat  megtartani  pedig  csaknem  lehetetlen  abban  a 

bizonytalanságban, amit az állandó költözések jelentenek. Mindez 

a  megélhetéshez  nem  elég,  Laura  pedig  gondoskodni  szeretne 

magáról,  tehermentesíteni  apját  az  ellátás  kötelezettsége  alól. 

Kétségkívül  emancipált  gondolat,  igaz,  szülője  nem annyira  az 

önként  vállalt  elszánás,  mint  inkább  a  szorító  kényszer.  Az 

álláskereséshez  igénybe  vett  eszközök  viszont  már  a 

hagyományos  kapcsolatok,  a  szűkebb-tágabb  rokonság,  a  baráti 

kör,  amely  kéretlenül  is  ajánlatokat  közvetít.  Elfogadni  ezeket 

azért nehéz, mert a megoldási javaslatok onnan érkeznek, ahova 

Laura  a  legkevésbé  vágyik.  „  Borzasztó  volna  ezt  a  szerepet  

ismerős  körökben játszanom.”400 írja  egyik levelében.  Árulkodó 

mondat,  nem  egy  emancipált  nőé.  A  társalkodónői,  nevelőnői 

szerep  megalázó  Laura  számára,  korábban  nem  ismert 

alávetettség,  amit  a régi  énjét  nem ismerők körében is  nehezen 

visel. Az eredmény gyakran változó álláshelyek, elégedetlenség, 

állandó  másra,  többre  vágyás,  hogy  aztán  élete  vége  felé 

bezáruljon  a  kör,  és  visszatérjen  oda,  ahonnan  több  évtizede 

elszakadt.  Öregen  és  megfáradtan  Ernő fivére  háztartásában  él, 

testvére  nyugdíja  biztosítja  mindkettőjük  szerény  megélhetését, 

öccse halála után kegydíjból próbálja fenntartani magát.401

399 TMÖL. Dőry cs. i. Dőry Laura kérvénye Vaszary Kolos hercegprímáshoz 1913
400 TMÖL. Dőry cs. i. Dőry M. 4. dob. Laurától, 1868. 1. 15.
401 TMÖL. Dőry cs. i. Dőry Laura kérvénye Vaszary Kolos hercegprímáshoz 1913.
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A két  Laura  a  társadalmi  átalakulás  vesztesei.  Sorsuk  az 

egyedin  csak  annyiban  túlmutató,  hogy  egy  olyan  korszak 

részesei,  amelyben  a  lecsúszás  mindig  is  létező  élménye,  új 

dimenziókat  ölt,  nem az  egyén tragédiája  csupán,  hanem olyan 

jelenség, amely egy társadalmi csoport egészét éri. A két Laura 

életútja sorsuk egyedi fordulataitól eltekintve típust képvisel, saját 

generációjukét. Közös bennük, hogy az emancipációs törekvések 

a  gazdasági  kényszer  hatására  élednek fel,  kiteljesedésük  pedig 

még  erősen  korlátozott,  részben  a  múlt  értékrendjéhez  kötődő 

tudati elemek, részben az álláspiac kínálata okán. A 19. század a 

vagyon  és  eltartó  nélkül  maradt  nemes  hölgyek  számára  már 

korábban  is  ismert,  hagyományos  kiutakat  kínál:  nevelőnői, 

társalkodónői  státuszon  kívül  az  apácarendbe  való  vonulás 

alternatíváját. Először a 20. században – a férfiaktól ugyan messze 

elmaradó  mértékben  –  bővülnek  jelentősen  a  nők  számára 

kínálkozó  lehetőségek:  a  hivatalokban,  az  iskolai  oktatásban 

valamint az egészségügy területén.

A hagyományos életmód és értékrend továbbéltetőjeként az 

egyéni sorsában váratlan fordulatokat felmutató Dőry Nathalie is 

bizonyos szempontból típust képvisel. Egyoldalú és hamis képet 

festenénk ugyanis, ha a polgári átalakulást kizárólag csak mint az 

egykori  középbirtokos  nemesség  lecsúszásának  folyamatát 

tekintenénk  és  nem  szólnánk  azokról,  akik  képességeiknek, 

szerencséjüknek  vagy  más  okoknak  köszönhetően  továbbélik  a 

régi világ úri kényelmét, a hagyományos család modellt, melyben 

a megélhetés biztosításának gondja még a férfiaké.
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V. Életmód és mentalitás

A  nemesi  és  polgári  értékrend  mibenlétét,  egymáshoz  való 

viszonyát  –  már  csak  az  alapfogalmak  tér-  és  időbeli 

differenciáltsága  miatt  is  –  nehéz  meghatározni.  A köztük levő 

különbség leírására  az  irracionalitás  és  racionalitás  ellentétpárja 

egy a lehetséges megoldások közül.  Mellette  érvelni  elsősorban 

azzal  lehet,  hogy  a  tradicionális,  ezzel  egyben  legelterjedtebb 

felfogás szerint a haszonelvűségre épülő racionalitás és az ehhez 

igazodó  mértékletes,  a  realitásokat  figyelembevevő  életmód  a 

polgárság  sikerre  orientált  erénye,  az  e  téren  mutatkozó  hiátus 

pedig  a  nemesség  kialakuló  válságának  mentális  alapja,  a 

társadalmi  réteggel  szemben  megfogalmazódó  kritika visszatérő 

eleme.  Az  ilyen  jellegű  bírálat  egyébként  kisebb  mértékben  a 

korszak elemző igényű publicisztikájának sajátja, sokkal inkább a 

dzsentri irodalom néven összegezhető szépirodalmi alkotásoké. Ez 

előbbiek  ugyan  felsorakoztatják  az  életmód  és  mentalitásbeli 

jellemzőket,  elsősorban  az  üzlettel  szembeni  idegenkedést,  a 

pazarlás  tényét  kiemelve,  hangsúlyaikat  azonban  máshová 

helyezik. A konzervatív felfogás a hanyatlást  érzékelve részben 

menteni próbálja a dzsentrit, mint például Asbóth, aki a forradalmi 

átalakulás időt nem hagyó tényét okolja a hanyatlásért,  mert  ez 

kizárta  a  fokozatos  átalakulást  biztosító,  szerves  fejlődés 

lehetőségét,  s  ezzel  azt  is,  hogy  a  birtokos  nemesség 

felkészülhessen az átalakulásra.402

402Asbóth, 1892. 14. p.
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 A konzervatív álláspont a hanyatlás okait keresve egyébként a 

liberális politika bírálatát helyezi középpontba, a mulasztást, hogy 

az állam agrárvédő programokkal nem sietett a birtokukat vesztők 

segítségére,  s  megelégedett  azzal,  hogy a  kereset  és  fogyasztás 

egyensúlyba hozását, valamint a polgári pályák preferálást ajánlja 

nekik, cseppet sem bánva, hogy a föld gazdát cserél,  mondván, 

jusson  olyanok  kezébe  a  föld,  akik  a  legjobban  tudják 

hasznosítani.403 Az  állami  beavatkozás  elmaradása  konzervatív 

oldalról  okkal  kifogásolható,  liberális  nézőpontból  viszont 

nehezen akceptálható kívánalom, hiszen az eszmerendszeren belül 

nyilvánvalóan  hiányoztak  a  társadalmi  lecsúszás 

megakadályozására alkalmas eszközök.404 

A  dzsentrivel  kapcsolatos,  mélyen  rögzült  sztereotípiák 

kialakulásában,  melyek  egy  elvtelen,  léha,  kártyás, 

hozományvadász, párbajhős alakját idézik, a szépirodalmi művek 

meghatározó  szerepet  játszottak,  s  legalább  ennyire 

irodalomtörténeti értelmezésük, mely a réteggel szembeni bírálat 

erősségét  tette  az  értékelés  elsődleges  szempontjává,  és  így 

kétségkívül  hozzájárult  egy  rendkívül  differenciálatlan  kép 

megteremtéséhez  és  továbbéltetéséhez.405 Az  egyoldalúságot 

kiküszöbölendő,  a  korrekció  nemcsak  indokolt,  de  a 

történettudomány területén – mint többször utaltunk rá – meg is 

kezdődött, ugyanakkor az is kétségtelen, hogy ezek az attitűdök 

egyfajta nemesi  értékrend megjelenéseként  nemcsak a regények 

lapjain, hanem adatokkal igazolhatóan a kor mindennapjaiban is 

403 Szekfű, 1934.  315.p. A legnagyobb hatást kiváltó Szekfű mellett a liberális politika 
bírálatát fogalmazza meg: Margitay.,1885.; Concha, 1910. Tóth, 1939. A liberális álláspontot 
Beksics, 1884, Láng,1884. Berzeviczy, 1905.  képviselik.
404 A liberális korszak e belső ellentmondására hívja fel a figyelmet Glósz, 2002. 380. p.
405 Tarjányi, 2003. 38. p.
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jelen  voltak,  külsőségekre  alapozó  irracionalitásukkal  éles 

ellentétben  állva  azzal  az  eszménnyel,  amit  a  hagyományos 

gondolkodás  polgári  erényként  tartott  számon.  Megvizsgálandó, 

hogy  e  jellegzetességek  milyen  körben  és  milyen 

mechanizmusoknak  köszönhetően  éltek  a  mindennapokban, 

milyen  következménnyel  jártak,  változtak-e,  s  ha  igen,  milyen 

mértékben egy olyan korban, amely gazdasági alapjait, intézmény 

rendszerét  tekintve minden kétséget  kizáróan polgári  jellegűnek 

mondható.

A 40-es évek nemzedékéről Szekfű pozitív képet rajzol „ régi  

szabású, komoly, tisztességes, takarékos falusi„ emberekként írva 

le őket.406 A jellemzést valószínűleg Mocsárytól vette át, aki  jó 

félévszázaddal korábban hasonló megállapítást tett, igaz, azzal a 

lényeges  megkötéssel,  hogy  szerinte  a  táblabírák  világát 

sokszínűsége  miatt  tulajdonképpen  nem  is  lehet  jellemezni, 

„valódi táblabírómodor nincs” – írja A magyar társasélet  című 

munkájában.407  Szekfű elfogultsága mögött nyilván ott van az is, 

hogy a lecsúszás folyamatának minél plasztikusabb ábrázolásához 

szüksége volt egy pozitív példát megtestesítő, világos ellenpontra. 

A  valóság  azonban  a  szekfűi  képnél  jóval  differenciáltabb. 

Felvetődik  például  a  kérdés,  hogy  ha  a  jóravaló,  takarékos 

birtokos figurája valóban általánosan elterjedt  volt,  akkor mivel 

magyarázzuk,  hogy  a  forradalom  előestéjének  idejére  a  réteg 

jelentős része súlyosan eladósodott. Adatokkal igazolható, hogy a 

birtokok  növekvő  leterheltségének  a  gazdálkodás  alacsony 

színvonala mellett életmódbeli okai is voltak. Olyanok, amelyek 

406 Szekfű, 1934. 171. p.
407 Mocsáry, 1855. 109.p.

180



ugyan  a  dzsentrikérdéssel  kapcsolatban  váltak  közismertté, 

eredetüket tekintve viszont a feudális korszakhoz köthetők. Az úri 

lét  külsőségei  értelemszerűen  ekkor  alakultak  ki,  a  rendszer 

lényegéből  adódóan kezdettől  fogva  magukban  hordozva  egy a 

realitásokkal  nem  számoló,  tétlen,  pazarló  életvitel  veszélyét. 

Ennek az okszerű gazdálkodás és mértékletes életvitel reformkori 

eszménye azért  nem mond ellent,  mert  megítélésünk  szerint  ez 

éppen  a  létező  társadalmi  gyakorlat  meghaladásának  igényével 

fogalmazódott meg azok részéről, akik a polgári átalakulás ügyét 

személyes példaadásukkal is szolgálták.

 Állításunkat konkrét példával igazolandó, Dőry Ádám esetét 

idézzük.  Felesége,  Cseh  Julianna  az  1830-as  években  indított 

ellene  zárgondnokság  elrendelésére  irányuló  pert,  rossz 

gazdálkodására  és  pazarló  életmódjára  való  hivatkozással.  A 

házastársak  vitájában  az  illetékes  bíróság  a  feleség  érvelését 

fogadta  el,  az  adósságteher  miatt  veszélyeztetve  látva  a  birtok 

jövőjét.408 A  periratokat  végig  olvasva  nyilvánvaló,  hogy  két 

értékrend összeütközéséről  van szó,  a  feleség  azt  kérte  számon 

férjén, amiben Dőry Ádám a reformkor fent idézett eszményétől 

eltért.  Például  egy  elvárható  hasznot  produkáló,  racionális 

gazdálkodást,  amely  költséges  presztízs  beruházások  helyett  a 

gazdaságba  invesztál:  ”férjem  építkezései  nagyobbrészt  

szükségtelenek  v.  céliránytalanok,  más építései  pedig mint  pl  a 

most  félben  levő  költséges  és  ízlés  nélküli  haszontalan  

paradicsomi  lakása,  tsak  e  hiú  gondolatnak  Ádám  a 

Paradicsomban szüksége és emléke.” 409 A férj pesti tartózkodását 

408 TMÖL KI 288/1834
409 TMÖL KI. 661/1835.
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ugyancsak felesleges pazarlásnak minősítette Cseh Julianna, ami 

ellen  Dőry  természetesen  tiltakozott.  Érvelésének  vannak 

méltányolható elemei, s az a nem kevés tanulsága, ami a sorsok és 

jellemek  differenciáltságára  hívja  fel  a  figyelmet,  és   az 

általánosításokban rejlő leegyszerűsítésektől óv. 

Dőry Ádám több mint 3 000 hold birtokosa, éves jövedelme – 

a rossz gazdálkodás mellett is – kb. 13 ezer forintra rúgott. Ilyen 

anyagi háttér és társadalmi státusz birtokában a pesti tartózkodást 

önmagában hiba volna luxus kiadásnak tekinteni, hiszen ez városi 

tereket, s a polgárosodás lehetőségét kínálva, a társadalomfejlődés 

Mocsáry által is szorgalmazott irányába illeszkedett.410 Más kérdés 

az,  hogy  a  városi  élet  ugyanakkor  a  nagyvonalú  pénzköltés 

csábításait  is  magában  rejtette.  Dőry  saját  bevallása  szerint 

ellenállt a kísértéseknek,  „Nem jádzom, nem kotsizok, nem járok  

komédiába, Bálba, Adósságokat nem teszek, pompás ruházatokba 

nem  járok,…” ,  csak  olyan,  minden  tekintetben  szolid 

elfoglaltságokkal  tölti  az  idejét,  mint   gyógyfürdő,  kávéház, 

újságolvasás,  látogatás  az  „Universitás  Bibliothcájába,  vagy  a 

Széchenyi  Nemzeti  Museumába”,  valamint  unaloműzésre 

„betsületes  tudos  érdemes  urak  „  társasága.411 A perben magát 

igazolni  akaró  Dőry  őszinteségével  kapcsolatban  persze 

aggályaink  lehetnek,  a  kétségek  megfogalmazásánál  többre 

azonban  további  adatok  hiányában  nem  juthatunk.  Témánk 

szempontjából  említésre  érdemes Dőry leírásának az a  részlete, 

amelyben fiait jellemzi:  „Kevés hasznát fogja venni Fiaimnak a’ 

Haza, kiveszem talán Fritzi, és Ádi fiamat, mert eddig még nem 

410 Mocsáry, 1855. 118.p.
411 TMÖL KI 288/1834.
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iparkodtak  a  ’  Hazának  szolgálatjára  magokat  alkalmatossá 

tenni,  tsak  a  henyélés,  evés,  ivás,  vadászat,  kotsizás,  jádzás,  

pipázás az ő gyakorlások, illyesekben töltötték eddig ifju üdeiket, 

és  elhenyélték  az  drága  Időt,-  ily  gyakorlásokat  meg  szokván 

továbbá  is  fogják  gyakorolni,  és  igy  üres  Fej,  üres  Ész  nem 

alkalmas a Haza szolgálatjára – utóbb is semmi se lessz belőlök  

és vagyonnyokat el tékozolják,…”412  

Hogy a bírálat tárgyát képező jellemvonások milyen mértékben 

elterjedtek, ennek megállapításához hiányoznak az eszközök. Azt 

viszont adataink alapján bizonyosan állíthatjuk, hogy nem egyedi, 

csak  kivételként  előforduló  jelenségről  van  szó.  A  kép 

teljességéhez  természetesen  hozzátartozik  az  is,  hogy  a 

reformkorról alkotott képünket nem ez a típus, hanem a polgári 

erényeket magáévá tevő, saját osztályának gyengeségeit ostorozó 

nemesség határozta meg.

A jobbágyfelszabadítással bekövetkező új korszak a nemesség 

létfeltételeit alapjában változtatta meg, sokuk számára az anyagi 

függetlenség  elvesztését  jelentve.  Meggyőződésünk,  hogy  a 

hanyatlásban a személyes felelősség is szerepet játszott, ezzel nem 

tagadva  a  megnehezülő  objektív  feltételek  jelentőségét  sem. 

Kudarc  elsősorban  azokat  érte,  akik  a  hagyományos  nemesi 

értékrend  és  életmód  logikáját  követték,  végsőkig  megőrizni 

akarván annak legalább formai, külső jegyeit egy gyorsan változó, 

új világban a változtatni nem akarás irracionalitásával.

 E mentalitás jellegzetes képviselője többször idézett hősünk, 

Dőry Mihály, aki híján volt  az új kor követelte racionalitásnak, 

számítani  tudásnak.  Teljes  anyagi  ellehetetlenülésének  maga  is 

412 TMÖL KI 288/1834.
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okozója,  nemcsak  a  gazdaság  vitelében  tanúsított  ügyetlensége, 

hanem  életvezetése  miatt  is.  Rá  is  illik  Tóth  Lászlónak  az 

megállapítása,  hogy a dzsentri  gyakran tett  úgy,  mintha nem is 

látná anyagi  romlását413,  vagy ha mégis,  nem vonta le  belőle  a 

szükséges konzekvenciákat.

 Dőry  Mihály  iratokkal  dokumentált,  felnőtt  életét  végig 

kísérték a pénzügyi gondok. Valószínűleg nem élt nagy lábon, de 

bevételei  mégsem bizonyultak elegendőnek kiadásai  fedezésére. 

Önmagában a sok gyerek nagy terhet jelentett, nem is szólva az 

úri  létnek  a  korban  elengedhetetlen  olyan  tartozékairól,  mint  a 

megfelelő számú személyzet, ami szintén állandó kiadással járt. A 

család az 1850-es évek közepén  kertészt,  szakácsnőt,  hajdút és 

hajdúnét tartott.414 Az iskoláztatás költségeire támpontot  nyújt  a 

felsőlőri normális iskola 150 Ft-os éves tandíja.415 A mindennapok 

kiadásaihoz nyilván adódtak még a nemesi  reprezentáció egyéb 

költségei is, ezekről azonban kevés az adat. Az bizonyosnak tűnik, 

hogy Dőry keveset utazott, a családi levelezés egy harkányi kúra 

emlékét őrizte meg,416 és egy bécsi utazásét 1851-ből, a családfő 

első  látogatását  a  birodalom  fővárosában.  Ekkor  már  jelentős 

anyagi  gondjai  vannak,  mégis  költségesen,  a  vélt  vagy  valós 

elvárásoknak megfelelően él.  „Sokba kerül itt  minden, fiáker, a  

sok  borravaló,  portás,  mulató  stb,  gyorsan  fogy  a  pénz,  amire 

otthon olyan nagy szükség lenne.”417

 A  pénzhiánnyal  kapcsolatos  siránkozás  a  családi  levelezés 

állandó eleme, és az is, hogy a családfő soha nem volt képes arra, 

413 Tóth, 1939. 60. p.
414 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 3. dob. férjétől 1854. 8. 20.
415 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihály i. 5. dob. Hainer Ignáctól, 1847. 5.26.
416 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 3. dob. férjétől, 1841.7. 2.
417 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 3. dob. férjétől 1851. 6. 29.
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hogy helyzetét reálisan felmérje, s ez alapján hozza meg döntéseit. 

Dőrynek a jobbágyfelszabadítás után kb. 300 hold birtoka maradt, 

nem számított jó gazdának, éves jövedelme megítélésünk szerint 

az  1  500  ft-ot  sem  érhette  el.  Ehhez  képest  a  racionalitás 

mércéjével  mérve nehezen érthető, hogy milyen megfontolások, 

milyen remények vezették a családot, amikor gyermekeik számára 

ilyen  körülmények  között  nevelőnőt  keresett  évi  600  ft 

fizetséggel.418 Ez az összeg a teljes várható jövedelemhez képest 

önmagában túlzott  teher,  még ha a meglevő adósság törlesztési 

tételeitől el is tekinthetnénk. A számítani nem tudást a helyi sajtó 

publicistája  is  a  középosztály  egyik  legnagyobb  hibájának, 

elszegényedése  egyik  fő  okának  tekintette.  „Nemzeti  

sajátosságunk a nem számítás, úgy tartják, hogy a jövedelmet nem 

lehet  kiszámítani,  annyira  ki  van  téve  a  változásnak.  Ez  csak  

részben  igaz,  s  csak  azoknál,  akik  a  föld  terményeiből  élnek. 

Számítani  mind-e mellett,  felvenni  bizonyos jövedelem összeget,  

lehet is kellene is…. De ez minálunk nem természete olyanoknak 

sem,  akiknek  készpénz  fizetése  van.  A  középosztálybelinek 

számtalan  felesleges  kiadása  van….Van  egy  főzőné,  

konyhaszolgáló, egy-vagy két dajka, egy kocsis,  4-5 ugyanannyi 

szájjal. Ezeknek átlagos fizetése havi 20, de legyen kerek számmal 

évi 200, kosztja további 300 = 500. A család fenntartására marad 

1000 ft, ha lovat nem tart. A lótartás további 200 ft. Így naponta 2  

ft  20  kr  marad.  Hogy  ebből  az  összegből  meglehetne 

tisztességesen  élni,  ruházkodni,  taníttatni,  társaságból  ki  nem 

maradni, azt aligha hiszem.”419 

418 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 3. dob. Messey Nathalitól, 1855. 4. 13. 5. 24.
419 TmK 1875. okt. 20. A mi szegénységünk III.
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Dőry  Mihályhoz  visszatérve,  mentalitásáról,  pénzhez  való 

viszonyáról  sokat  elárul  az  a  dokumentum,  amelyben  havi 

kiadásait  és  bevételeit  próbálta  összeírni.  A  feljegyzés  dátum 

nélküli,  tiszti  fizetésének nagysága alapján azonban az 1865 és 

1870  közötti  időszakra  biztonsággal  datálható.  Birtoktalanná 

válásának korszaka ez, amikor egyetlen jövedelmét törvényszéki 

ülnöki  javadalmazása  jelentette.  A  bevételi  oldal 

egyértelműségével  szemben  a  kiadásoknál  elmaradt  az  egzakt 

számbavétel.

 „Ált. költség évente 200 Ft után jut havonta 16 f 66.8/12

konyhára naponta 1f 60x kétszer heti vásár 56 f

2 ft kávé 2 ft cukor a”36 x                               5 f 60

tüzifa nyárra ½ öl télire 2 öl á:8f 80                  11 f

egy cselédre bért számítva                                  4 f

mosásra lehet venni                                           20 f  

                                                  összesen:         113f 26 8/12

tiszti havi fizetésem levonással adó és bélyeg:  82 f 5

hiány: 31f. 21 8/12

mely összeg egy évre teszen 374 f 52 x és 8/12, ezen túl fennmarad  

a ruházat az egész családra és a gyermekeim neveltetésére, saját  

mosásomat  hetenként  kétszer  tisztát  venni,  ágyneműt  kéthetente 

egyszer – tészen havonta 3 f 2x”420

A feljegyzés  kapcsán  értelmezési  nehézségei  támadnak  a 

kései olvasónak és kétsége a felől, hogy vajon az adatok a valós 

helyzetet írják-e le. S itt messze nem az egyszerű számolási hibát 

tesszük  szóvá,  sokkal  inkább  az  egész  szöveg  jellegét,  amit 

alkotója  nyilván  nem  gondosan  vezetett  háztartási  könyvek 

420 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihály i. 5. dob. háztartási jkv.
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alapján  készített,  mivel  ilyenek bizonyosan  nem léteztek.  Dőry 

Mihály szemmel láthatóan képtelen arra, hogy a család tényleges 

szükségleteit  reálisan  felmérje.  Az  arányokra  figyelve  nehezen 

hihető,  hogy miközben a család kávéra és cukorra több mint  5 

forintot  fordított,  a  ruházkodásra,  a  gyerekek  neveltetésére  a  3 

forint 20 krajcár elegendő lett volna. A mosatás magas költségeit 

ugyancsak nehéz értelmezni,  mint  ahogy az általános költségek 

formuláját is. A családi kasszában a Dőry által kimutatott hiány a 

valóságban még nagyobb, nemcsak az előbb elmondottak miatt, 

hanem  azért  is,  mert  az  adóssággal  kapcsolatos  nem  csekély 

terheket  egyáltalán  nem  vette  figyelembe.  Ezt  az  állításunkat 

egyébként  Dőry  maga  is  alátámasztja,  hiszen  egyik  levelében 

feleségének már arról panaszkodott, hogy havonta kétszer annyit 

költenek,  mint  amennyi  a  fizetése.421 Pedig  a  törlesztés 

halogatásának  egyre  romlottak  az  esélyei.  Előbb  a 

jobbágyfelszabadításban  érintett  birtokosokra  kimondott 

moratórium  szűnt  meg,  majd  1868-ban  megváltozott  az  a 

jogszabály, amely a közhivatalnokok személyét és fizetését vonta 

ki a végrehajtási eljárás hatálya alól. Az 1864. évi 54. tc. 386.§ ezt 

a  kedvezményt  szüntette  meg,  amikor  kimondta,  hogy  a 

köztisztviselők fizetésének évi 300 Ft fölé eső része végrehajtás 

céljából lefoglalható.422 

A tisztánlátás hiányának más jelei is mutatkoztak a családfő 

életvezetésében.  Sokasodó  adósságairól  sem  voltak  valós 

ismeretei, maga is meglepődött például, amikor egy csőd kapcsán 

kiderült, hogy ebben a tömegben is van kifizetésre váró váltója.423 

421 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. férjétől, 1866. 5. 4.
422 TMÖL alisp.i. 869/1013
423 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné  i. 3. dob. férjétől, 1865. 12. 11.
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Magával és szűkebb családjával szemben sem egészen őszinte, a 

rokonsággal és a külvilággal pedig tudatosan nem az. Büszkeségét 

sértette,  hogy  valós  helyzetét  bevallja,  a  kérdés  például,  hogy 

miként  tervezi  gyerekei  neveltetését,  saját  bevallása  szerint 

zavarba hozta „mert a tehetetlenséget anyagilag mint szellemileg 

palástolni  kell”,  ezért  ki  is  tért  a  válaszadás  elől,  s  csak 

általánosságokban  válaszolt.424 E  magatartás  paradoxona,  hogy 

valós  helyzetének  eltitkolását,  részbeni  szépítését  még  azokkal 

szemben  is  szükségesnek  látta,  akiktől  kilátástalan  helyzetében 

segítséget várt.425

Dőry életvezetése a polgári értékrend tükrében tökéletesen 

irracionálisnak  hat.  Nem  lehet  kétségünk  afelől,  hogy 

válságkezelésének  módjával  –  e  szemléletnek  köszönhetően  – 

maga  is  hozzájárult  teljes  vagyonvesztéséhez,  nyomort 

eredményező anyagi ellehetetlenüléséhez. Döntései csak növelték 

a bajt azzal, hogy nem mert szembesülni a valósággal, tetteinek 

hosszú  távú  következményeivel.  Rossz,  halogató  taktikájának 

következtében  többet  fizetett  mindenért:  az  adósságterheket  a 

kamatokon  kívül  a  per  és  végrehajtási  költségek  is  jelentősen 

megemelték.  Rossz  döntés  volt  az  is,  hogy  a  megindított 

végrehajtások  nyomása  alatt  nem csődeljárást  kért  maga  ellen, 

hanem a régi reflexeknek engedelmeskedve a rokonságon belüli 

birtokeladással  próbálta  meg  konszolidálni  a  helyzetet.  Nem 

sikerült,  többek között  azért  sem,  mert  a  vevő maga is  fizetési 

nehézségekkel küzdött, a vételárat részletekben és késedelmesen 

törlesztette,  ami  újabb anyagi  veszteségeket  jelentett.  Amikor  a 

424 TMÖL Dőry cs. i. Dőry mihályné  i. 3. dob. férjétől, 1866. 11. 3.
425 TMÖL Dőry cs. i.  Dőry Mihályné i. 3. dob. férjétől, 1870. 2. 7. 
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várva  várt  pénz  végre  megérkezett,  akkor  ebből  jelentős,  Dőry 

akkori éves tiszti fizetését közelítő összeget  fordítottak Nathalie 

kelengyéjének összeállítására, de a számlák egy része még így is 

kifizetetlen maradt.426

 Ebben az irracionális eljárásmódban mégis volt valamiféle 

belső rend, egyfajta következetesség, ha úgy tetszik racionalitás, 

amely végső célját tekintve az úri lét, vagy legalább ennek látszata 

megőrzésére  irányult.  A  kudarcok  ellenére  nem  is  teljesen 

eredménytelenül, hiszen a Dőry és még sok más család története 

igazolja,  hogy  a  nemesi  értékrendre  épülő  világszemlélet  a 

társadalmi presztízs megőrzésének, ha nem is a leghatásosabb, de 

kétségkívül  egyik  lehetséges  eszköze  maradt  a  kiegyezés  utáni 

időszakban is,  miközben a lecsúszás állandó fenyegetettségét  is 

magában hordozta, illetve bizonyos mértékig mégis csak idomult 

a  megváltozott  rendhez.  A  születés  jogán  nyert  privilégiumok 

például  önmagukban  már  nem,  csak  bizonyos  teljesítményhez 

kötött  feltételek  mellett  voltak  elegendőek  az  új  korszakban  a 

lecsúszás  elkerülésére.  Az  iskoláztatás  kérdése  a  korábbinál 

hangsúlyosabb  szerepet  kapott,  a  birtokát  vesztett  nemesség 

következő generációja számára a társadalmi státusz megőrzésének 

egyetlen esélyévé vált. A képzés irányát tekintve, ahogy korábban 

már utaltunk rá, a Tolna megyei családok körében – a Perczeleken 

kívül  a  Bartaloknál,  a  Sztankovánszkyaknál,  Dőryeknél  –  a 

hagyományos nemesi pályák domináltak, a mezőgazdászat iránti 

érdeklődés csak a harmadik generációnál jelentősebb, de akkor is 

elmaradt  a  jogi  és  katonai  képzés  népszerűségéhez  mérten. 

Mocsáry vélekedését, aki szerint a bécsi politechnikumban tanuló 

426 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 3. dob. férjétől, 1865. 12. 15.
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középosztálybeli  fiatalok  száma  már  az  1850-es  években 

jelentősen  megnőtt,  adataink  a  legkevésbé  sem  igazolják.427 S 

hogy itt nem csak helyi sajátosságról van szó, azt az értelmiség 

szakmai  összetételére  vonatkozó  országos  kutatások  is 

bizonyítják.  Miközben  Európa  nyugati  felén  a  mérnök,  a 

közgazdász,  az  agronómus  már  a  19.  században  a  legnagyobb 

értelmiségi csoportok közé tartozott, addig Magyarországon még a 

második világháborút megelőző utolsó békeévben sem érte el  a 

közgazdák,  mérnökök,  mezőgazdasági  szakemberek  együttes 

részesedési aránya a jogászok részarányát. Minden száz diplomás 

közül  34  rendelkezett  jogi,  13  műszaki,  8  agráregyetemi  4 

közgazdasági diplomával.428

A  dzsentrikérdéssel  foglalkozó  szerzők  az  osztály 

jellegzetes  tulajdonságaként  említik  a  polgári  pályáktól,  a 

szabadfoglalkozású  keresetektől  vagy  általában  az  ipartól, 

kereskedelemtől való idegenkedését,  felvetve azt is, hogy ennek 

megváltoztatása  a  társadalmi  fejlődést  előmozdító  tényező 

volna.429

A Dőry Mihály családjában is felmerült  az a lehetőség,430 

hogy  a  gyerekek  iskoláztatása  megszakad,  a  családfő  maga  is 

gondolt rá, de a végsőkig küzdött ellene. Jól tudta, ha feladja, az 

úri  lét  esélye elől zárja el  gyermekeit.  Párbaj- és szalonképessé 

valakit ugyanis a tiszti becsület és a tartalékos tiszti kardbojt tett, 

aminek  megszerzéséhez  a  középiskolai  végbizonyítvány 

elengedhetetlen volt.431 Ezért töltötte el  keserűséggel,  és őszinte 

427 Mocsáry, 1855. 118.p.
428 Huszár Tibor-Léderer Pál, 1979. 168. p.
429 Asbóth, 1892. 19.p. Makkai, 1942. 132. p. 221. p.
430 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 3. dob. 1869. 5. 12.
431 Gyáni-Kövér, 1998. 100. p.
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felháborodással  az  egyik  gazdag  rokon  tanácsa,  hogy  a 

gyerekeinek  mesterséget  kellene  tanulniuk.432 Ezzel  a  saját 

értékrendjétől idegen racionalitással Dőry nem tudott mit kezdeni, 

saját  logikáját  állította  szembe  vele,  amit  legalábbis  egyik 

gyermekének,  Pálnak a karrierje utóbb vissza is  igazolt.  Az úri 

társasághoz  való  tartozásnak  ugyanis  volt  egyfajta  önbeteljesítő 

szerepe,  ami  különösen  az  anyagi  hátterét  elvesztő,  egykori 

birtokos családok számára jelenthetett kiutat. Ugyanők azok, akik 

anyagi eszközök híján úri létük külső jegyeinek hangsúlyozására 

kényszerültek,  Szekfűvel  szólva  „a  szegény  hivatalnoknemes 

külsőleg  él,  hogy  lássák”  433 A  protestáns  etika  által 

megfogalmazott puritánság ellentétjeként ezzel egy látszatvilágot 

teremtettek,  tele  a  múlt  iránti  nosztalgiával,  a  jövőt  illető 

megalapozatlan  vágyálmokkal,  a  mindennapokat  átszövő 

hamisággal,  talmisággal.  Ha  Dőry  Mihály  és  családjának 

életmódját  e  típus  megtestesítőjének  fogadjuk el,  akkor  bennük 

minden  esendőségük  mellett,  a  túlélés  találékony  művészeit  is 

láthatjuk. Nem kis teljesítmény ugyanis az, ahogy Dőry Mihály 

nagyon  szerény  jövedelméből  az  1870-es  években  családját 

fenntartotta, hiszen havi keresete ebben az időszakban összesen 25 

ft-ra korlátozódott434.  Mindez persze sok energiába és még több 

megaláztatásba került.

A Dőry-család életmódjában az első drasztikus változás a 

birtok eladásával egy időben következett be, hiszen ez egyben az 

egykori  otthon  elvesztését  is  jelentette.  A  kényszerű  váltással 

megszűnt az az egység is, amely korábban a család mindennapi 

432 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 3. dob. férjétől, 1870. 2. 7.
433 Szekfű, 1934. 313.p.
434 TMÖL alisp i.1869/1013 Döry cs. i. Dőry Laura i. 6. dob. anyjától 1872. 12. 24.
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életét a gazdálkodással összekötötte, ettől kezdve a konyhára valót 

már nem saját földről, hanem piacról, boltból kellett beszerezni. 

Másképpen  fogalmazva,  az  olyan  alapvető  szükségletek,  mint 

lakhatás és élelmiszer kikerültek az önellátás köréből, kielégítésük 

tiszta  piaci  viszonyok  közé  került.  Ehhez  pénzre  lett  volna 

szükség,  Dőrynek  ebből  volt  a  legkevesebb,  a  szükség  szülte 

megoldások  pedig  rendszerint  jelentős  költségnövekedést 

eredményeztek. Maga a tény, hogy a házastársak jó ideig külön 

laktak a két háztartásnak köszönhetően extra kiadásokhoz vezetett. 

Ennél is drágább megoldás, hogy volt időszak, amikor nem lakást 

béreltek,  hanem  egy  fogadóban  éltek.435 A  gyakori  költözések 

ugyancsak  terhelték  a  családi  kasszát,  fizetésképtelenség  miatt 

előfordult  egy-egy  szálláshelyről  a  menekülésszerű  távozás 

is,436végszükségben  többször  az  a  megoldás  született,  hogy  a 

családtagok valamelyik rokonnál kerestek, s kaptak menedéket.437 

Rokoni  támogatás  nélkül  aligha  vészelhette  volna  át  Mihály  a 

nehéz  éveket,  az  együvé  tartozáson  alapuló  szolidaritás  még 

működött,  bár  érzékelhetően  átalakuló  félben  volt.  Korábban  a 

nemzetséget  a  birtoklás  egyfajta  közössége  tartotta  egyben,  a 

családi  politika  elsősorban  ennek  védelméről  szólt.  A  polgári 

átalakulás  folyamatában  ez  a  közösség  megszűnt,  ennek 

következtében az összetartozás érzése egyrészt csökkent, másrészt 

az érdekképviselet jellege átalakult, gyakran nem jelentve többet 

állások megszerzéséhez szükséges protekciónál,438 máskor kisebb-

nagyobb pénz- vagy természetbeni juttatásnál. 
435 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Laura i. 6. dob. anyjától, 1873. 4. 25.
436 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihály i. 5. dob. Viktortól, 1869. 6. 10. Dőry Laura i.6. dob. 
apjától, 1873. 4. 22
437 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Laura i. 6. dob. anyjától 1873. 3. 30. Dőry Mihály i. 5. dob. 
Viktortól 1869.6.10.
438 Makkai, 1942. 130. p.

192



Vagyoni  helyzetének  és  közéleti  szereplésének 

köszönhetően a Dőryeknél a család érdekképviseletét Frigyes látta 

el,  Mihály is gyakran nála keresett  támaszt,  egy jól fizető állás 

megszerzése ügyében, vagy egyszerűen csak pénz kérve tőle.439 A 

segítségnyújtás  mértéke  azonban  meglehetősen  korlátozott,  már 

csak  azért  is,  mert  Mihályon kívül  még  sok  más  kérelmező  is 

akadt. Frigyes havi 10 ft-os apanázsa csak kegyelemkenyér, mégis 

sokat számított,440mint ahogy minden más segítség is, ami a jobb 

helyzetben levő családtagoktól bármilyen formában érkezett.441 

Dőry ugyanakkor mélyen átélte helyzete megalázó voltát: 

„A szegénység  kitünik  mintt  a  szeg  a  zsákbol  az  emberek  ujal  

mutatnak  reám,  a  szánalom  maga  már  egy  majd  eltürhetetlen  

állás,  és  mikor  azt  a  megvetés  követi  ami  az  embereknél  oly 

áltoljános,  legyen  az  magasabb  rangu  mivelt  osztály  vagy 

pornép.”442 „ nincs szerencsétlenebb mint a bukott földesur, aki  

semmire sem használható csak kegyeleti tartásra támaszkodik.”443 

„a könyöradoma mindenkor hágy maga után fanyarságot ha még 

oly gyengédmóddal nyujtasson is.”444

Dőry  önbecsülésének  tartozott  azzal,  hogy  mindennapos 

kenyérgondjai mellett is egy hozzá segítségért forduló hajdúnak 3 

ft-ot adjon unokája temetésére. 445

A  birtok  elvesztése,  az  addig  otthonul  szolgáló  kúria 

feladását  is  jelentve,  a  városba  kényszeríttette  a dzsentrit,  értve 

439 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 3. dob. férjétől, 1870. 2. 28. Dőry Frigyes i. Dőry 
Mihálytól, 234. pall.
440 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Laura i. 6. dob. anyjától, 1873.4. 25.
441 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 3. dob. férjétől, 1873. 5. 17.Dőry Laura i. 6. dob. 
apjától, 1874.9.13.,  anyjától873. 4. 25.
442 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 3. dob. férjétől, 1870. 2. 15.
443 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 3. dob. férjétől, 1870. 2. 7. 
444 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 3. dob. férjétől 1870. 2. 10.
445 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 3. dob. férjétől, 1869. 5. 12.
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ezalatt  nagyon  sok  esetben  olyan  kisebb-nagyobb  központi 

szerepet betöltő települést, amely jogállása szerint nem is érte el 

ezt  rangot.  A vidékről  a  városba költözés  a polgárosodás  tereit 

hozta közelebb az egykori birtokossághoz, más kérdés az, miként 

éltek ezzel a kínálkozó lehetőséggel. Pest kétségkívül a társasági 

élet változatos tereit kínálta, ugyanakkor a könnyelmű pénzköltés 

lehetőségét  is,  a hagyományosnak számító kártyajátékok mellett 

új, vagyont veszélyeztető passziókat teremtve:  a lóversenyt és a 

tőzsdét.  A  három  szenvedély  együtt  hónapok  alatt  tette 

nincstelenné,  Bartal  György  unokaöccsét,  Pált,  elveszítve  a 

birtokeladásból  származó  150  ezer  forintot,  valamint  a 

nagybátyjától örökölt 20 ezret egyaránt.446 

Szekfű Gyula – nem a fővárosról,  hanem éppen a  vidéki 

városokról szólva – úgy látta, hogy lényegében sehol nem alakult 

ki polgári légkör, a lecsúszó dzsentri életérzése uralkodott el még 

a  polgárosodás  jellegzetes  szintereiként  számon  tartott 

kávéházakban is.447 Adataink is ezt a képet  erősítik,  az általunk 

használt forrásokban számos nyomát leltük annak, hogy a vidéktől 

„elszakadó„ dzsentri  mentalitásának  jellegzetes  vonásait  az  új 

környezetben is megtartotta. A Dőryeknél maradva ezt láthattuk a 

megyeszékhelyre  kerülő  családfő,  Mihály  esetében,  de  a 

felnövekvő  új  generáció  életvezetésében  is.  Fia,  Viktor  a 

völgységi járás központjában, Bonyhádon járási kishivatalnokként

folytatott  könnyelmű életet:  a  kocsmában  cigányokkal  mulatott, 

„tele  van adóssággal,  nem fizet  semmit  tartozik  a  házbérrel,  a  

mosással, egyszer a felső, másszor az alsó kocsmában eszik, de ott  

446 Bartal, 1937. 202. p.
447 Szekfű, 1934. 313. p.
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sem fizet  semmit.”448 „…visszataszító  modora van,  fenhéjázó,  a  

Bárótól eltanult hányavetisége nem kedves.”449 

 A túlköltekezés nemcsak Viktorra, hanem az új nemzedék 

valamennyi  tagjára  jellemző,  egy  családi,  szélesebb  értelemben 

egy társadalmi minta átörökítésének köszönhetően a megváltozott 

körülmények között is. Nem mentes tőle a két legkisebb fiú, Pál és 

Ernő,  de  még  a  kenyerét  tanítóskodással  kereső  Laura  sem. 

Mihály  némileg  önkritikusan  a  következőket  írja,  mikor  arról 

értesült,  hogy  leánya  bérét  előre  felvette:  „…havi  illetményed 

novemberig való felvételét nagyon nehezményezem…ez az átkozot  

pénz…hogy lehet ottan annyira előre kiadásokat tenni  – be káros 

nyavala ez a mi családunkba itt rejlik minden bajunk a nélkülözést  

minden józan gondolkozonak magáévá kell tenni.”450 

Az idézet  azért  is  érdekes,  mert  a  levelezésben másutt  is 

fellelhető kettősséget mutat: miközben megfogalmazódik benne a 

takarékosság polgári eszménye és igénye, kiderül, hogy a valóság 

egészen mást mutat.

„Már magasabb fokra nem juthat szegénységünk”451 – írja 

Dőry  Mihály  1866-ban  feleségének,  nem  tudva,  hogy  ez 

nyomorúságának csak  kezdetét jelenti. Ekkor még azt élte meg 

fájdalmasan,  hogy  kénytelen  elhagyni  „a  méltóságos  asztalt  a 

nagytekintetű társaságot”,  már nem tisztviselő társaival étkezett, 

hanem kocsmából hordatott  magának ételt, havi 16 ft-ot áldozva 

erre.452 S itt érdemes emlékeztetnünk arra, hogy néhány év múlva 

teljes havi jövedelme már csak 25 ft, amiből egész családját kell 

448 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 3. dob. férjétől, 1868. 7. 12.
449 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 3. dob. férjétől, 1869. 11. 27.
450 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Laura i. 6. dob. apjától, 1874. 9. 13.
451 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 3. dob. férjétől, 1866. 8. 1.
452 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 3. dob. férjétől, 1866. 11. 3.
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eltartania. Az állandó pénzzavar, a hitelezők nem szűnő zaklatásai 

miatt a család értékei zálogba kerültek, kiváltásukra egyre kisebb 

volt a remény.453 A ruházatból is mindjobban kikoptak, részben a 

használat,  részben  amiatt,  hogy  ezek  egy  részét  is  eladni 

kényszerültek.  Újak  vásárlására  nem  futotta,  a  többszörösen 

kimerített hitelkeret miatt a helyi szabó még egy  „ócska kabát” 

elkészítését  is  megtagadta.454Mindez  kihatással  volt  társasági 

kapcsolataikra,  Mihályt  egy  ideig  még  hívták  vadászatokra, 

elmenni viszont megfelelő ruházat hiányában már nem tudott.455 A 

meghívások  lassan  elmaradtak,  a  házaspár  egyre  zárkózottabb 

életet  élt,456nemcsak  a  ruházat  hiánya,  hanem  a  magas 

fuvarköltségek miatt is.457 A szegénység fokmérője az is, hogy a 

Dőry házaspár nem tudott gondoskodni közveszélyessé vált fiáról, 

Kázmérról,  akit  végül  az  irgalmas  rend  budai  kórházában 

helyeztek  el  közköltségen.458 Nem  futotta  arra  sem,  hogy  a 

temetésére  elmenjenek,  s  Mihály  nem  adhatta  meg  a 

végtisztességet testvérének, Imrének sem, nem tudván vállalni a 

dombóvári utazás költségeit.459 

 A  nagy  szegénységben  egyetlen  vigasza  maradt,  két 

gyermekének,  Natalienak  és  Palinak  társadalmi  mércével  jól 

mérhető  sikere,  ami  ha  csekély  mértékben  is,  de  mégis  csak 

rávetült  a  szülők  megítélésére  is.  „egyiknek  sem  jutott  egy 

Széchenyi  vőül unokái nem lesznek Széchenyiek – amit  annyira 

453 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 3. dob. férjétől, 1869. 10. 16.
454 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 3. dob. férjétől, 1874. 1. 24.
455 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 3. dob. 1868. 3. 29.
456 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Laura i. 6. dob. anyjától, 1869. 11. 25.
457 TMÖL  Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 3. dob. férjétől 1866. 5. 4.
458 TMÖL alisp.i.1876/1224
459  TMÖL Dőry cs. i. Dőry Laura i. 6. dob. apjától, 12. 22.
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irigyelnek – a két utolsó gyermekük minden küzdés ellenére szép  

részvételbe és díszes társaságba vannak”460 

Az elszegényedett családon belül azonban ők jelentették a 

kivételt, a többi testvér sorsa a lecsúszás volt. 

Legmélyebbre  Viktor  jutott  azzal,  hogy  a  család  nevén 

nehezen  lemosható  foltot  ejtett,  sikkasztására  fény  derült,  ügye 

bíróság  elé  került,  és  elítélték.461 Története  az  egyedin 

mindenképpen túlmutat, elsősorban azért, mert tettét a társadalmi 

környezet motiválta azzal, hogy egyrészt lehetővé tette, talán el is 

várta a folyamatos túlköltést, másrészt megalkotta az úri becsület 

sok  tekintetben  látszatokra  épülő,  hamis  fogalmát.  Egy,  a 

hitelezőknek kiszolgáltatott,  de anyagi ellehetetlenülését  minden 

áron titkolni akaró, ugyanakkor hivatali hatalommal bíró személy 

könnyen  juthatott  erkölcsi,  esetenként  jogi  korlátokat  átlépő 

döntésekre. 

A  visszaélések  egyik  lehetséges  formáját  képviseli  Dőry 

Lászlónak,  a  központi  járás  főszolgabírájának  az  esete.  Dőry  a 

fizetésképtelenség határán, úgy próbált felszínen maradni, hogy a 

tisztújítások  során  hitelezőit  részesítette  meg  nem  engedhető 

előnyben.  Pilisen  a  bíróválasztás  során  a  többes  jelentkezés 

ellenére  csupán  saját  pártfogoltját  jelölte,  Decsen  pedig  az 

általános tisztújításkor  két  olyan jelöltet  is  állított,  akik büntető 

eljárás  hatálya  alatt  álltak.  Ezen  kívül  hitelezői  fiainak 

katonaságtól  való  elbocsátása  érdekében  is  eljárt,  máskor  egy 

dűlőúttal  kapcsolatos  vitában  a  kedvező  döntés  érdekében  az 

érintettet váltókezesség vállalására szólította fel. 462

460 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihályné i. 3. dob. férjétől, 1874. 1. 18.
461 TMÖL alisp i. 1877/567
462 TMÖL alisp i. 1894/997
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Dőry Viktor perének bírósági aktái nem maradtak fenn, az 

alispáni  iratok  között  találtunk egy  szűkszavú  feljegyzést  arról, 

hogy a bíróság Forster Alfréd főbíró és segédje, Dőry Viktor ellen 

közmukaváltság  és  egyéb  pénzek  elsikkasztása  miatt  hozott 

ítéletet.463 A  családi  levelezésből  következtetni  lehet  az  összeg 

nagyságára is abból, hogy Forster birtokaira 30 ezer ft összegig 

tábláztatott be az alispáni hivatal.464 Az ügy konkrét részleteinél 

egyébként  tanulságosabb  a  mód,  ahogy  a  környezet  a  várható, 

majd  bekövetkező  skandalumra  reagált.  Mindenekelőtt 

agyonhallgatni  próbálta  még  a  legszűkebb  családi  körben  is,  a 

dologra  csak  homályos  célzásokat  tettek,  gondosan  kerülve  az 

olyan durva kifejezéseket, mint per, bíróság, ítélet vagy börtön. A 

szülők  természetesen  menteni  igyekeztek  fiúkat,  a  Dőry-klán 

viszont  elzárkózott  bármiféle  segítségnyújtás  elől  az  ügy 

kipattanása  után.465 Az  ellehetetlenült  anyagi  helyzetbe  került 

Viktortól  megtagadtak  minden  támogatást,  ennek  hiányában 

esélye  sem  volt  arra,  hogy  szülőmegyéjében  megélhetését 

biztosító  keresethez  jusson.  Pesten  próbálkozott,  utazó 

ügynökként  vállalt  munkát,466később  egy  házmesteri  állást 

szeretett  volna  elnyerni,  az  előírt  50  ft-os  kaució  hiányában 

sikertelenül.467  Kudarcok sora érte, ami jelzi, hogy a munkaerő 

piacon kapcsolati tőke hiányában, tele származásával kapcsolatos 

elvárásokkal  milyen komoly  akadályokba ütközött.  Szabadulása 

után  helyzete  még  reménytelenebbé  vált,  megoldásnak  tűnt  a 

kivándorlás,  de  Fiuménél  nem  jutott  tovább.  Előkészületlenül 
463 TMÖL alisp.i. 1877/567
464 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Laura i. 6. dob. apjától, 1876. 8. 1.
465 TMÖLDőry cs. i. Dőry Mihályné i. 4. dob. Viktortól, 1874. 10. 9.; 1874. 10. 13.; Dőry 
Laura i. 6. dob. anyjától,  1875.2.3.; apjától 1876.8.6.
466 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Laura i. anyjától, 1875. 6. 25.
467 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Mihály i. 5. dob. Viktortól, 1878. 9. 27.
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vágott  az  útnak,  „mintha  Pestről  a  Margit-szigetre”  készülne, 

nem tudva  azt  sem,  hogy  a  kiutazáshoz  az  útiköltség  2/3-ának 

befizetésével regisztráltatnia kell magát.468 Néhány évet töltött a 

kikötővárosban,  az  Adria  Magyar  Tengeri  Hajózási 

Részvénytársaság fiumei Főügynökségénél írnokoskodott.469 

Végül  hazatért,  a  selyemtenyésztési  felügyelőségnél 

kishivatalnokoskodott.  Életszemléletén  nem  változtatott,  egyik 

hiteltől a másikig vergődött, állandó pénztelenséggel küszködve, 

tele megbántottsággal amiatt, hogy a körtől, ahova születése révén 

tartozott,  véglegesen  elszakadt.  Még  sikeres  testvéreitől  is, 

jeleként  annak,  hogy  a  vérségi  köteléknél  erősebben  hatott  a 

társadalmi hovatartozás.470

A polgári  értékrend a lecsúszó dzsentri  gondolkodásában, 

életvitelében  csak  alig  látható  nyomokat  hagyott.  Ilyennek 

értelmezhető,  hogy  a  megváltozott  környezet  kényszereként  a 

módszeres  életvezetés  legalább  igényként,  követendő  célként 

esetenként  megfogalmazódott,  s  talán  az  is,  hogy  a  napi 

rendszeres munkavégzés a megélhetés érdekében feltétellé vált a 

hivatalokban  is,  engedményt  e  tekintetben  csak  a  felsőbb 

posztokon levők élvezhettek.471 

 Élet-  és  részben  gondolkodásmódjában  is  eltér  az  előző 

körtől  a  középbirtokosoknak  az  a  része,  akik  képesek  voltak 

korábbi  státuszuk  megőrzésére.  Külön  csoportot  alkottak  ezen 

belül  a  mezőgazdasági  vállalkozóként  eredményes  gazdálkodást 

folytató  birtokosok.  Jövedelmi  viszonyaik,  s  az  ehhez  igazodó 
468 TMÖL Dőry cs.i. Dőry Laura i. 6. dob. Messey Alfrédtól, 1882. 8. 26.
469 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Laura i. 6. dob. Viktortól 1883. 8. 22.
470 TMÖL Dőry cs.i. Dőry Mihályné i. 4. dob. 1886. 10. 15.; Dőry Laura i. 6. dob. Viktortól, 
1886. 11. 16.; 1887.5.30.; 1889. 11. 5. ; 1889.12.23. ; 1893. 6.1.; 1894. 4. 22.
471 TMÖL Dőry cs. i. Dőry Laury i. 6dob. Viktortól, 1887. 7. 1. Dőry Viktor órányi 
ebédszünettel reggel 7-től este 8-ig időzött a hivatalban.
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életmódjuk kiemelte  őket  a közéleti,  hivatali  karriert  befutó,  de 

birtoktalan társaik közül. Összehasonlításul néhány adat a kereseti 

viszonyokról: 1872-ben az alispán jövedelme Tolna megyében 2 

000 ft,  a  főjegyzőjé  1  300 ft,  az  árvaszék  elnökéé  1  000 ft,  a 

főszolgabíróé 1 200 ft, Perczel Béla a pesti ítélőszék bírájaként 3 

000 ft-ot keresett,472 az országgyűlési képviselők járandósága az 

1893. évi átalány összeg megállapítását követően 3 200 ft.473 Egy 

jól  működő,  ezer  hold  körüli  birtok  jövedelme,  ezeknek  az 

összegeknek többszöröse lehetett.

A birtok nyújtotta anyagi háttér,  lehetővé tette a korábbi, 

megszokott úri kényelem fenntartását. Állandó lakhelyül a vidéki 

kúrai  vagy  kastély  szolgált,  korszakunkban  nem épültek  ugyan 

újak, de a régieket kibővítettek és/ vagy modernizálták. 1893-ban 

a  kajdacsi  Sztankovánszky-kastély  újult  meg  40  ezer  forintos 

ráfordítással:  az  épület  alapterületét  megnövelték,  külsőleg, 

belsőleg renoválták,  a kor igényeinek megfelelően átalakították. 

Díszes fürdőszoba készült káddal, folyóvizet vezettek a konyhai 

mosogatóhoz,  telefondúc került  az  épület  elé474 A modern  idők 

vívmányai  rövidesen megjelentek a szomszédos Csapó birtokon 

is. A tengelici kastélyban nemcsak fürdőszoba és vízöblítéses vécé 

készült, hanem központi fűtést is beszereltek, egy gőzkazán fűtött 

22  db  kályhát,  a  tetőre  pedig  villámhárító  került.  Az  építkezés 

összköltsége itt is meghaladta a 40 ezer forintot.475 Ugyancsak a 

1890-es  évek  első  felében  készült  el  a  nagydorogi  kastély,  az 

egykori  gazdatiszti  lakóházat  bővítette  ki  jelentős  mértékben 

472 Dobos, 2001. 113. p.
473 1893. VI. tc. 1.§
474 TMÖL Sztankovánszky cs. i. 4. dob. 26. pall.
475 TMÖL Csapó cs. i. 16. dob. 214. pall.
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Széchenyi  Sándor,  több  mint  70  ezer  forintot  szánva  az 

építkezésre.476 Bartal  György is tervezte faddi  kastélyának nagy 

mértékű  átalakítására,  a  monumentális,  historizáló  stílusban 

megfogalmazott elképzelés végül nem valósult meg.477

Az  állandó  lakhelyül  szolgáló  vidéki  kastély  mellett  a 

jómódú birtokosok Pesten is tartottak fenn lakást, Sztankovánszky 

Imre  a Lipótvárosban bérelt  egyet,  évi  860 ft-ot  áldozva erre a 

célra.478 Bezerédj István özvegyének Koronaherceg utcai lakása a 

társasági élet egyik központjának számított, Bezerédj Etelka híres 

vasárnapi  ebédjén  az  akkori  Magyarország  legjobbjait  látta 

vendégül.  Az  illusztris  névsorba  tartozott  többek  között  Deák, 

Kemény  Zsigmond,  Horváth  Mihály,  Csengery  Antal,  Eötvös, 

Arany, Gyulai Pál, Zichy Antal, Tolnából Sztankovánszky Imre, 

Perczel Mór, Perczel Béla, Bartal György és Csapó Vilmos.479

Az  úri  lét  e  körben  elengedhetetlen  tartozékának 

számítottak  az  utazások,  szívesen  időztek  olyan  divatos 

fürdőhelyeken,  mint  Füred,480a  csehországi  Marienbad  vagy 

Salzburg környéki Bad Gastein,481 a belga Ostende, az olasz vagy 

francia Riviera.482 Ezen kívül a nyugat-európai fővárosok is vonzó 

célpontot  jelentettek  különösen  a  fiatalok  körében,  Bezrédj  Pál 

hónapokig  utazgatott,  többek  között  Münchent,  Párizst, 

Amszterdamot, Brüsszelt és Londont felkeresve.483 Csapó Vilmos 

Itáliáért rajongott, itteni élményeiről, a Koszorú, a Világ Tükre és 

476 TMÖL Széchenyi cs. i. 3. dob. 23. pall., Széchenyi, 1933. 101. p.
477 TMÖL Bartal cs. i. 12. dob. 37. pall.
478 TMÖL Sztankovánszky cs. i. 18. dob. 54. pall.
479  Bodnár, 1918. II. köt. 426. p.
480 TMÖL Bezerédj cs. i. Bezerédj Pál i. 334. dob. Sztankovánszky Imrétől, 1863. 7. 30.
481 TMÖL Sztankovánszky cs. 19. dob. 70. pall.
482 TMÖL Dőry cs. i. Dőry laura i. 6. dob. Hainer Ignáctól, 1889. dec. 7.
483 TMÖL Bezerédj cs. i. Bezerédj Pál i. 334. dob. Bezerédj Istvánnénak, 1861. 5. 31. , 10. 3.
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a  Pesti  Napló  is  beszámolt.484 Sztankovánszky  János  nemcsak 

Európa, hanem Észak-Afrika országait  is bejárta.485 Az utazás a 

társasági  lét  része,  de  egyéni  habitustól  függően több is  annál, 

lehetőség  az  egyetemes  kultúra  megismerésére.  Csapó  Vilmos 

művészetek iránti elkötelezettségéről már szó esett,  de a családi 

levelezésből  az  is  kiderül,  hogy  a  gazdászatot  tanuló  Bezerédj 

Pálnak is igénye volt arra, hogy önszorgalomból latint, történelmet 

és esztétikát tanuljon, ez utóbbit azért, hogy megérthesse azokat a 

szépségeket,  amiket  a  müncheni  múzeumok  kínáltak.486 

Brüsszelbe  járva  sem  mulasztotta  el,  hogy  végiglátogassa  a 

múzeumokat,  nagynénjéhez  írt  levelében  hosszan  rajongott 

Rubens művészetéért.487

A  Bezerédj,  Sztankovánszky,  Csapó,  Bartal  nevekkel 

fémjelezhető  elit  számára  a  műveltség,  a  tudás  családi 

hagyományokon alapuló elvárás, az értékrend fontos része, amely 

a nemzeti érzés kifejezésének is természetes terepe. Nyilván ez is 

motiválta Bezerédj Pált, hogy magyar dalos könyveket és Garay 

János összes művét megvásárolja,488vagy Sztankovánszky Imrét, 

hogy Vörösmarty műveire előfizessen.489 Amikor Szerb Antal A 

magyar  irodalomtörténete  című  esszéjében   megalkotta  az 

áldzsentri  fogalmát,  értve  itt  azokat,  akik  antisznobizmusukat 

fitogtatva, tudatlanságukkal hivalkodtak, akkor ezzel érzékeltette 

azt is, hogy mennyire idegen ez a magatartás nemcsak a nemesi 

eszménytől, de a birtokos elit ezen alapuló gyakorlatától is.490

484 TMÖL Csapó cs. i. Csapó Vilmos i. 75. dob. 247. pall.
485 Nemzeti Naptár, 1911.
486 TMÖL Bezerédj cs. i. 334. dob. 108. pall.
487 TMÖL Bezerédj cs. i. Bezerédj Pál i. 108. pall.
488 TMÖL Bezerédj cs. i. Bezerédj Pál i. 327. dob.  21. pall.
489 TMÖL Sztankovánszky cs. i. 18. dob. 54. pall.
490 Szerb, 1986. 434. p.
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A  gyerekek  képzése,  nevelése  az  elmondottaknak 

megfelelően kiemelt helyet foglalt el a birtokos családok életében, 

anyagi  hátterük  pedig  lehetővé  is  tette,  hogy  tetszés  szerint 

válasszanak  az  iskolák  közül,  vagy  magán  úton  képeztessék 

utódaikat. Sztankovánszky Imre nevelőt fogadott János fia mellé 

nyolc  évre,  a  teljes  gimnáziumi  tanulmányok  idejére,  sikeres 

vizsga esetén évi 1 100 ft-os fizetséggel.491 Bezerédj Pál az első 

osztályokat  végezte  szülei  házában,  ezt  követően  a 

Theresianumban folytatta tanulmányait,  abban az intézményben, 

amely  Ferenc  József  intézkedésének  köszönhetően  a  polgári 

származásúak előtt is megnyitotta kapuit.492

A  birtokos  családok  társasági  viszonyainak  jellege  nem 

sokat  változott,  legfontosabbak  továbbra  is  a  megyei  elit 

egymáshoz  fűződő,  házasságokkal  többszörösen  megerősített 

kapcsolatai voltak, számos érintkezési ponttal az arisztokrácia, és 

óvatos közeledéssel a polgári származásúak irányába. A kajdacsi 

kastély  századforduló  éveiben  vezetett  vendégkönyve,  a 

bejegyzések  esetlegessége  mellett  is,  fenti  megállapításunkat 

erősíti:  a  rendszeres  látogatók,  a  nyúlvadászatra  összegyűlt 

társaság tagjai a helyi jómódú rokoncsaládok köréből kerültek ki, 

egyszer-egyszer jöttek el olyan jó nevű arisztokrata nevek viselői, 

mint  Pallavicini  György vagy Apponyi Sándor. A dokumentum 

ugyanakkor bizonyságul szolgál arra is, hogy a közeli rokonság 

önmagában  nem  jelentett  belépőt  az  úri  társaságba,  miközben 

Dőry Nathalie és öccse, Pál házastársaikkal rendszeres vendégei 

491 TMÖL Sztankovánszky cs. i. 18. dob. 56. pall.
492 Révai, 1925. XVIII. Köt. 175. p.
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voltak a Sztankovánszky-háznak, testvéreik, Laura, Viktor és Ernő 

egyszer sem fordultak meg itt.493

A  dzsentri  felfelé  és  lefelé  egyaránt  érvényesülő 

exkluzivitásával  kapcsolatban  eltérő  vélemények  fogalmazódtak 

meg.  Mocsáry  erős  kasztszellemről  ír,  Szűcsi  az  átjárhatóság 

hiányáról,  más  szerzők,  Margitai,  Asbóth  vagy  Tóth  ennek 

ellenkezőjéről.494 A  vita  tulajdonképpen  a  társadalmi  mobilitás 

mértékéről,  a  minősítésről,  vagyis  arról  a  szól,  hogy  egy  adott 

osztályt  mikor  tekintsünk  zártnak,  és  mikor  nyitottnak.  Szücsi 

hivatkozott  munkájának  egy  másik  részében  maga  is  elismeri, 

hogy a beházasodásnak köszönhetően a dzsentri idővel felvett új 

elemeket is, ezek számát azonban nem tekinti jelentősnek.495

A  vitában  szereplő  állítások  közül  az  arisztokráciával 

szembeni  elzárkózásra  vonatkozó  elképzelés  a  legnehezebben 

védhető.  Elég a  családfákon  végig  tekintenünk,  és  látjuk,  hogy 

egy-két főnemesi család kivételével nincs olyan mágnás família, 

amely  ne  házasodott  volna  köznemesi  családokkal.496 Az  sem 

számított ritkaságnak, hogy a köznemesi mellett a családnak volt 

egy  arisztokrata  ága  is,  Tolna  megyei  példáknál  maradva  a 

Dőryek, Jeszenszkyek, Zichyek. A másik oldalról nézve is igaz, 

hogy a legtekintélyesebb középbirtokos családok mindegyikében 

találunk arisztokratákat: Bezerédj, Dőry, Sztankovánszky, Perczel, 

Nemeskéri Kis Pál stb. Más kérdés az, hogy a főnemességhez való 

közeledésnek  veszélyei  is  voltak,  amit  Bartal  Mária 

unokaöccséhez,  Bélához  írt  levelében  a  következőképpen 

493 TMÖL Sztankovánszky cs. i. 4. dob. 26. pall.
494 Margitay, 1885. 28. p., Mocsáry, 1855. 24. p., Asbóth, 1892. 7. p., Szücsi, 1910. 183. p., 
Tóth, 1939. 57. p.
495 Szücsi, 1910. 183. p. 
496  Tóth, 1939. 57. p.
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fogalmazott meg: „Miután magamat azok közé sorolom, akik úgy  

vélik, hogy „Kutya, kutyával, béka békával” – arra kérlek, maradj  

saját  körödben.  Szerény  vagyonunk  nem  tart  lépést  az 

arisztokráciáéval,  a  velük  való  érintkezés,  ahogy  sok  példa 

mutatja, tönkre tesz bennünket.”497 

A dzsentri  polgárság felé  való nyitottságát  viszont  sokkal 

nehezebb  megítélnünk.  Az  jól  látszik,  hogy  a  házassági 

kapcsolatok viszonylag ritkán születtek, sokkal kevesebb, mint a 

főnemesi származásúakkal,  az már értelmezés kérdése, hogy ezt 

elzárkózásnak,  vagy  a  mobilitás  irányába  tett  első  lépésnek 

tekintjük.  S  hogy  a  helyzet  még  ennél  is  bonyolultabb,  azt  a 

dombóvári pusztát bérlő Dőry Frigyes gyermekeinek házasságán 

keresztül  jól  érzékelhető.498 A  hét  testvér  közül  József  kötött 

polgári  származású  személlyel  házasságot,  Geist  Máriával. 

Feltételezésünk  szerint  a  feleség,  annak  a  csákói  nagybirtokos 

családnak  a  tagja,  amely  Geist  Gyula  révén  1895-ben  nyert 

nemességet. Ezt a feltevést erősíti az a rokoni kapcsolat, amely a 

Geisteket a Jálics famíliához fűzte.499 Dőry József testvérei közül 

ugyanis  Dénes  Jálics  Máriával,  Elvira  Jálics  Gézával  kötött 

házasságot.  Ha  Szücsi  kritériumát  elfogadjuk,  hogy  a  dzsentri 

családoknak  apai  ágon  legkevesebb  4-5  nemesi  őst  kell 

felmutatniuk,500akkor a Jálicsok semmiképp nem tartoztak ehhez a 

körhöz.  A  család  csak  1795-ben  nyert  nemességet,  abban  az 

évben, amelyben Mária és Géza apja, Jálics Ferenc született.  A 

nemesi  cím  ellenére  Ferenc  ízig-vérig  polgár:  1822-ben 

497 Bartal, 1937. 197. p.
498 Dőry-családfa , 3. tábla
499 Kempelen, 1912. IV. köt. 285. p.
500 Szücsi, 1910. 183. p.
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vállalkozást  alapított,  amely  idővel  Pest  egyik  legnagyobb 

borkereskedésévé nőtte ki magát.  1847-ben hozta létre a Király 

utcában a Jálics-Kellert, ahol éttermet is működtetett. Feleséget is 

gazdag  polgárcsaládból  választott.(Schopper  Karolina).501 Fia, 

Géza  társa  az  üzletben,  aki  a  családi  vagyont  Gyálon  vásárolt 

szőlőbirtokkal gazdagította, ugyanitt kastélyt is építtetett.

A  konkrét  példa  mindenekelőtt  az  értékelés  nehézségeire 

hívja fel a figyelmet, arra, hogy a konkrét életutak ismerete nélkül, 

pusztán  a  nemesi  cím  létezéséből  levont  következtetésekkel 

óvatosan  kell  bánni.  Hiszen  a  Jálicsok  nemesi  származásuk 

ellenére  minden  bizonnyal  a  polgári  értékrend  elemeit  vitték 

magukkal a házasságba, nem véletlenül a Dőry-család éppen azon 

részébe,  amely  anyagi  jólétét  tőkés  mezőgazdasági  üzemmé 

szervezett dombóvári bérletének köszönhette.

A dzsentrivel kapcsolatos negatív sztereotípiák legkevésbé 

a birtokukat megtartani tudók körére érvényesek, illetve a másik 

oldalról  közelítve,  e  réteg  életvitelében,  gondolkodásmódjában 

találjuk  meg  a  legtöbb,  a  polgári  értékrendhez  közelítő  vonást. 

Ennek elmeit egy korábbi fejezetben Gindly Rudolf, Dőry Frigyes 

és  Bezerédj  Pál,  Perczel  Béla  életútja  kapcsán már  bemutattuk. 

Ugyanakkor az is  kétségtelen,  hogy ezek a sikertörténetek csak 

kevéssé  látszanak,  a  közvélekedésben  a  dzsentriről  kialakult,  a 

válságjelenségekre  és  ezek  negatív  következményeire 

koncentrálódó kép miatt. A válság mindig több jelet hagy, mint a 

konszolidáció.  S  nemcsak  a  publicisztikában,  hanem 

tapasztalataink szerint  a levéltári  forrásokban is:  a  csőd és  más 

bírósági perek szereplői rendszerint nem jómódot élvező, hanem 

501 Kempelen, 1912.
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válságba került emberek, a családtagok közötti levélváltás is akkor 

válik sűrűbbé és informatívabbá, ha nehézségek támadnak. Dőry 

Mihály  zaklatott  életét  a  fennmaradt  dokumentumokban  jól 

nyomon követhetjük,  ezzel  szemben  Jálics  Gézáné  anyjához  írt 

levelei  csupán  az  anyagi  biztonság  és  jólét  unalmát  közvetítik: 

név-  és  születésnapi  gratulációk  mellett  apró-cseprő  gondokról, 

máskor egy-egy látogatásról vagy utazásról tudósítanak.502 Mindez 

akaratlanul is torzítóan hat, önkritikusan szemlélve jelen munkára 

is, amely ugyancsak a lecsúszás bemutatásának szentel nagyobb 

teret.

A magyar  történelemben nincs még egy olyan társadalmi 

réteg,  amelyre  annyi  figyelem fordult  volna,  mint  a  dzsentrire, 

amelyet annyi bírálat és kritika ért volna, s mégis vonzó mintaként 

szolgált.  Magyarázatot  a jelenségre a birtokos nemesség sajátos 

történelmi  szerepe  adhat,  ami  azt  eredményezte,  hogy  a 

közvélekedés  a  nemzeti  függetlenség  zálogát  látva  benne,  az 

egyetlen nemzetfenntartó  erőként tartotta számon.  A reformkori 

teljesítménye osztályöntudatát jelentős mértékben erősítette, az új 

korszak válságjelenségeire  pedig úgy reagált,  hogy megpróbálta 

megőrizni  múltjából  azt,  amit  lehetett.  Ha  az  anyagi 

függetlenséget  és  ezzel  társadalmi  és  politikai  mozgásteret 

biztosító  birtok  elveszett,  akkor  felerősödtek  a  nemesi  lét 

definiálására  alkalmas  egyéb,  rendszerint  külsőségekben, 

viselkedési  normákban  megnyilvánuló  elemek.  A  nemesiből, 

dzsentrivé,  majd  úrivá  váló  lét  kritériumai  folyamatosan 

csökkentek,503s egyre könnyebben elérhetővé váltak a nem nemesi 

502 TMÖL Dőry cs. i. 8. dob. 253. pall.
503 Farkas Géza írja le, hogy miután a cselédtartás megdrágult, az úri létezésnek már nem volt 
feltétlen kritériuma a cselédtartás sem. Farkas, 1912. 51. p. 
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származásúak és a nemesi tudatukra most ébredő rétegek számára, 

akik a dzsentrihez való kapcsolódást társadalmi felemelkedésként 

élték  meg.  Valószínűleg  egyébként  ők  azok,  akik  a  dzsentrivel 

kapcsolatos, joggal bírált jellemvonásokat tovább erősítették.

 A  dzsentriről  a  társadalmi  tudatban  kialakult  kép 

kétségkívül  differenciálatlan,  hiszen  nem  jelennek  meg  benne 

azok a teljesítmények, amelyek a polgárosodás irányába mutató, 

reformkori hagyományokat éltették tovább, s ugyancsak e körhöz 

tartoztak. A dolgozatban szereplő példákkal erre a hiányosságra 

hívtuk fel a figyelmet.
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